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ส่วนที่ ๑ 
 
 
 

 
ข้อมูลพื้นฐาน 

๑.ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑ โรงเรียนวัดมหาวนาราม ต้ังอยู่ท่ีบ้านเต็งหนาม หมู่ท่ี ๘  ถนนศรีสวัสด์ิ  ตำบลหัวรอ  อำเภอเมือง
พิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ ๖๕๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๕-๓๓๗-๑๐๒  
E-mail: mahawanaram@gmail.com ต้ังอยู่ชานเมืองในเขตเทศบาลตำบลหัวรอ อาณาเขตติดเทศบาลนคร
พิษณุโลก 
       ๒. เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลาง เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
       ๓. มีเขตพื้นท่ีหลักบริการ ๕ หมู่บ้าน ได้แก่   
  หมู่ท่ี  ๕  บ้านเต็งหนาม (บริเวณหน้าสนามกีฬาและชุมชนสามแยก) 
 หมู่ท่ี  ๖  บ้านเต็งหนาม (บริเวณรอบโรงเรียนและเขตติดต่อตำบลดอนทอง) 
 หมู่ท่ี  ๘  บ้านเต็งหนาม (บริเวณรอบโรงเรียนและบ้านเกาะพัฒนา) 
 หมู่ท่ี  ๑๑ บ้านเต็งหนาม (บริเวณรอบโรงเรียนและเขตติดต่อบ้านสระโคล่) 
 หมู่ท่ี  ๑๒ บ้านเต็งหนาม (บริเวณสถานีรถไฟบ้านเต็งหนาม) 
และพื้นท่ีหมู่อื่น ๆ ได้แก่ หมู่ ๔ บ้านเกาะแม้ว หมู่ท่ี ๗ บ้านสระโคล่  หมู่ท่ี ๔ บ้านตาลสุวรรณ 
 
๒. ข้อมูลด้านการบริหาร 
 ๒.๑ ผู้อำนวยการโรงเรียน   :   นายประจบ  บุญสืบ  
 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร   
 จังหวัดพิษณุโลก ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียน แห่งนี้ต้ังแต่วันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จนถึงปัจจุบัน  
 ๒.๒ รองผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสาวอัจฉราภรณ์  ใจก้อนแก้ว 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก ค.ด. สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียน แห่งนี้ ต้ังแต่วันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓                
จนถึงปัจจุบัน  
 ๒.๓ ประวัติของโรงเรียน   
 โรงเรียนวัดมหาวนาราม ท่ีต้ังหมู่ท่ี ๘ บ้านเต็งหนาม ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
อยู่ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกไปทางทิศเหนือตามเส้นทางสายทางหลวงชนบท ระยะทาง ๖ กิโลเมตร เดิมมีช่ือ
เรียกว่า “โรงเรียนวัดมะขามเต้ีย“ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
พิษณุโลก เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   
  เริ่มก่อตั้งโรงเรียน ต้ังแต่เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๐ สมัยพระมหาวันวิทยะ และ พระมหาทองอยู่ พระภิกษุ
วัดมะขามเต้ีย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนบ้านเต็งหนาม โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดมะขามเต้ียเป็นสถานท่ี
ศึกษาเล่าเรียน เริ่มแรกเปิดทำการสอนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑–๓ มีนายณรงค์ ทรัพย์สุคนธ์ เป็นครูใหญ่ คนแรก 
และได้ทำการเปิดสอนจนถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ 
  ต่อมา นายผัง อิ่มวิทยา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ จึงต้ังโรงเรียนให้เป็นเอกเทศและ
ผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้น คือ นายวอน ทองสนิท ซึ่งเป็นกรรมการศึกษาของโรงเรียน ได้ร่วมกันหาเงินซื้อท่ีดิน            
ต้ังโรงเรียน เนื้อท่ี ๗ ไร่ ๒ งาน ๘๘ ตารางวา สมัยนั้นราคาไร่ละ ๒ ,๐๐๐ บาท เพื่อใช้สร้างอาคารเรียนแบบ



๒ 
 

เทศบาล ขนาด ๗ ห้องเรียน โดยโรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการ สมทบกับเงินบริจาคของประชาชน
เมื่อวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๖ และต่อมาจึงได้ขอขยายเปิดสอนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ปีการศึกษา ๒๕๑๙  
โดยมีนายทองใบ เนื้อไม้ เป็นครูใหญ่และขอลาออกจากราชการเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๒๐ 
  ต่อมา นางอุบล แย้มเสมอ ครูโรงเรียนวัดมหาวนาราม ได้รับคำส่ังจากองค์การบริหารส่วน              
จังหวัดพิษณุโลกให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดมหาวนาราม หมวดการศึกษาอำเภอเมืองพิษณุโลก ต้ังแต่วันท่ี 
๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๑ ต่อมาได้ขอปรับขยายตำแหน่งตามปริมาณงานและได้รับอนุมัติตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนวัดมหาวนาราม เมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ต่อมาได้รับการอนุมัติตำแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน
วัดมหาวนาราม ตามคำส่ังสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๒ 
  ต่อมา นางอุบล แย้มเสมอ ได้ขอลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดและได้รับ
การอนุมัติให้ออกต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๔ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาวนาราม จึงต้องปรับ
ลดลงมาเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เนื่องจากจำนวนนักเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
 ดังนั้น สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก จึงมีคำส่ัง (ด่วนมาก) ท่ี ๕๘/๒๕๔๕                      
ให้ นายสุวรรณ เพ็ชรบัว อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านดงวิทยา มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียน                  
วัดมหาวนาราม เมื่อวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ และต่อมาได้มีคำส่ังท่ี ๑๑๓/๒๕๔๕ ลงวันท่ี ๕ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้นายสุวรรณ เพ็ชรบัว อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านดงวิทยา ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียน               
วัดมหาวนาราม ครั้นเมื่อโรงเรียนวัดมหาวนารามได้ขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งสายงานบริหารการศึกษาให้สูงขึ้น 
เนื่องจากปริมาณงานและคุณสมบัติของผู้บริหารโรงเรียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ ก.ค.ศ. อนุมัติให้ นายสุวรรณ 
เพ็ชรบัว ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตามคำส่ัง สพท.พล.เขต ๑ ท่ี ๖๓/๒๕๔๘ ตามคำส่ัง สพท.พล.เขต ๑ 
ท่ี ๖๔/๒๕๔๘ ลงวันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามพระราชบัญญั ติครูและบุคลากรทางการศึกษา                    
พ.ศ.๒๕๔๗ จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ปัจจุบันโรงเรียนวัดมหาวนารามเปิดทำการสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ จนถึงระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  มีผู้เรียนท้ังส้ิน ๖๑๑ คน จัดเป็น ๒๑ ห้องเรียน โดยมีนายประจบ  บุญสืบ เป็นผู้อำนวยการ
โรงเรียน นางสาวอัจฉราภรณ์  ใจก้อนแก้ว เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน ปัจจุบันมีข้าราชการครู จำนวน ๒๗ คน 
ครูพี่เล้ียงเด็กพิการ ๑ คน ธุรการ ๑ คน นักการภารโรง  ๒  คน 
 
  เนื้อที่    : ๘ ไร่ ๓ งาน ๑๘.๗ ตารางวา บนที่ดินราชพัสดุเลขทะเบียนท่ี พล.๔๕๔ 
 
  สีประจำโรงเรียน  : เหลือง –น้ำเงิน 
 
  คำขวัญของโรงเรียน : วิชาการก้าวหน้า พึ่งพาส่ิงแวดล้อม เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม             
                

                                                น้อมนำภูมิปัญญาไทย ชุมชนร่วมใจพัฒนา 
  วิสัยทัศน์    : จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งพัฒนาให้ 
                                                      ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี น้อมนำหลัก  
                               ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ศตวรรษท่ี ๒๑ ภายใต้ความร่วมมือ 

             ทุกภาคส่วน 
  

  อักษรย่อ   : “ม.ร.” 



๓ 
 

  ตราสัญญาลักษณ์โรงเรียน 
 

ม.ร. อยู่ภายในหยดน้ำ 
โรงเรียนวัดมหาวนาราม เป็นโรงเรียนในดวงใจของทุกคน 
 

 
 ๒.๔ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 นักเรียนดีมีมารยาท กล้าแสดงออกบนพื้นฐานความเป็นไทย 
 
 ๒.๕ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 โรงเรียนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ภูมิทัศน์สะอาด บรรยากาศร่มรื่น สดช่ืนสวยงาม  
 
 ๒.๖ วิสัยทัศน์ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนวัดมหาวนาราม 
                  “พัฒนาตนเอง  พัฒนาโรงเรียน  สู่สังคมคุณธรรมอย่างมั่นคงและยั่งยืน” 
 
 ๒.๗ คุณธรรมอัตลักษณ์ โรงเรียนวัดมหาวนาราม 
                  “ระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์  ความพอเพียง  และจิตอาสา 
 
แผนผังโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

 ๒.๘ โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
 โรงเรียนวัดมหาวนาราม แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น ๔ งาน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ              
งานบริหารบุคลากร งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารท่ัวไปนักเรียนมีความรู้ส่ือมวลชนศึกษา พัฒนาสู่ความ
เป็นพลเมืองดี 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาวนาราม 

นายประจบ บุญสืบ 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาวนาราม 

น.ส.อัจฉราภรณ์ ใจก้อนแก้ว 

ชมรมศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษา 



๕ 
 

๓. ข้อมูลนักเรียน 
 
 ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียนจำแนกตามรายช้ันและเพศ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อนุบาล  ๒ ๒ ๒๔ ๓๑ ๔๙ 
อนุบาล  ๓ ๒ ๓๓ ๒๐ ๖๓ 

รวม ๔ ๕๗ ๕๑ ๑๐๘ 

ประถมศึกษาปีท่ี  ๑ ๒ ๓๓ ๓๐ ๖๗ 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๒ ๒ ๓๐ ๓๙ ๕๔ 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๓ ๒ ๓๐ ๒๔ ๕๙ 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๔ ๒ ๓๘ ๒๒ ๖๓ 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๕ ๑ ๒๘ ๓๗ ๗๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ ๒ ๔๔ ๒๙ ๓๘ 

รวม ๑๑ ๒๐๓ ๑๘๑ ๓๘๔ 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

มัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ ๒ ๒๔ ๑๓ ๕๑ 

มัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ ๒ ๒๓ ๒๖ ๓๘ 

มัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ ๒ ๒๓ ๑๐ ๕๘ 

รวม ๖ ๗๐ ๔๙ ๑๑๙ 

รวมทั้งหมด ๒๑ ๓๓๐ ๒๘๑ ๖๑๑ 
      
 *  ข้อมูล  ณ  วันท่ี  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

ตารางที่ ๒ แสดงจำนวนนักเรียนท่ีได้รับการจัดการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษาท่ีผ่านมากับปัจจุบัน 
 
 

ชัน้เรียน จำนวนนักเรียนที่ได้รับการจัดการศึกษา + เพิ่ม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ - ลด 

ชา
ย 

หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
อนุบาล ๒ ๓๔ ๒๓ ๕๗ ๒๙ ๒๐ ๔๙ - ๘ 
อนุบาล ๓ ๒๗ ๓๓ ๖๐ ๓๖ ๒๗ ๖๓ + ๓ 

รวม ๖๑ ๕๖ ๑๑๗ ๖๕ ๓๗ ๑๑๒ - ๒ 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๑ ๒๗ ๒๗ ๕๔ ๒๘ ๓๙ ๖๗ + ๑๓ 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๒ ๓๒ ๒๕ ๕๗ ๒๙ ๒๕ ๕๔ - ๓ 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๓ ๒๙ ๓๕ ๖๔ ๓๕ ๒๔ ๕๙ - ๕ 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๔ ๓๗ ๒๘ ๖๕ ๒๗ ๓๖ ๖๓ - ๒ 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๕ ๒๕ ๑๑ ๓๖ ๔๓ ๒๗ ๗๐ + ๓๔ 
ประถมศึกษาปีท่ี  ๖ ๒๐ ๓๐ ๕๐ ๒๖ ๑๒ ๓๘ - ๑๒ 

รวม ป.๑-๖ ๑๗๐ ๑๕๖ ๓๒๖ ๑๘๘ ๑๖๕ ๓๕๑ + ๒๕ 
มัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ ๒๘ ๑๕ ๔๓ ๒๖ ๒๕ ๕๑ -๘ 
มัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ ๒๕ ๓๔ ๕๙ ๒๖ ๑๒ ๓๘ -๒๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ ๒๑ ๒๐ ๔๑ ๒๕ ๓๓ ๕๘ -๑๗ 

รวม ม.๑-๓ ๗๔ ๖๙ ๑๔๓ ๗๗ ๗๐ ๑๔๗ -๔ 
รวมทั้งสิ้น ๓๐๕ ๒๘๑ ๕๘๖ ๓๒๙ ๒๘๑ ๖๑๐ + ๒๔ 

   
 *  ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๓    *  ข้อมูล  ณ  วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

๔. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
ตารางที่ ๓  ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา 
 
ท่ี ชื่อ –สกุล วุฒิ วิชาเอก ตำแหน่ง สอนวิชา 

๑ นายประจบ   บุญสืบ กศ.ม. การบริหารการศึกษา   ผู้อำนวยการ   ผู้อำนวยการ 
๒ นางสาวอัจฉราภรณ์  ใจก้อนแก้ว ค.ด. การบริหารการศึกษา รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ 
๓ นางสาวธัญวรัตน์   ทองแพ ค.บ สังคมศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ สังคม/มัธยม 
๔ นางกรรณิกา   ล้ิมประเสริฐ ศษ.บ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครูชำนาญการพิเศษ วิทย์ฯ/มัธยม 
๕ นางจริยา   หอมสะอาด ค.บ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครูชำนาญการพิเศษ วิทย์/คณิตฯ 
๖ นางฐิติมา  ปัญญาดิษฐวงษ์ กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย 
๗ นางศรีนภา  นาควิโรจน์          กศ.บ. วิทยาศาสตร์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยฯ์ 
๘ สิบเอกสัญชัย   นาคบุรี ค.บ สังคมศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ สังคม/ศิลปะ 
๙ นางสาวลออ   เอี่ยมอ่อน กศ.ม. การศึกษาพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ทุกประสบการณ์ 
๑๐ นายสมหมาย   สุขหล่อ ค.บ ประถมศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ การงานฯ 
๑๑ นางสาววนิดา   ทองพลับ ค.บ. การอนุบาล ครูชำนาญการพิเศษ ทุกประสบการณ์ 
๑๒ นางสาวรัสกุลภรณ์  ประสงค์วีรวุฒิ ค.บ. คณิตศาสตร ์ ครูชำนาญการพิเศษ คณิตฯ/มัธยม 
๑๓ นางพรทิพย์  พวงทอง ค.บ. การประถมศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย 
๑๔ นางชลิตตา   สร้อยมี ค.บ การประถมศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ คณิตฯ 
๑๕ นายวิสูตร  แซ่ตัน ค.บ. การประถมศึกษา ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย 
๑๖ นางพัทธ์ชัญ      ช่างประดิษฐ์ ศษ.บ ภาษาไทย ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย 
๑๗ นางกนกวรรณ   ชมพู ศษ.ม คณิตศาสตร ์ ครูชำนาญการ คณิตฯ 
๑๘ ว่าท่ีร้อยตรีธานี   ธีรโรจน์ไพศาล กศ.บ พลศึกษา ครูชำนาญการ พละ/สุขศึกษา 
๑๙ นางภัทชา  กิจสมบูรณ์ ค.บ. การประถมศึกษา ครูชำนาญการ วิทยฯ์ 
๒๐ นางนารา  สังข์นาค ศศ.บ. ภาษาไทย ครูชำนาญการ ภาษาไทย 
๒๑ นางสาวรัญฑ์ฐิญา  ไสยราช ค.บ. ภาษาอังกฤษ ครูชำนาญการ อังกฤษ 
๒๒ นางสาวพลอยไพลิน ดารายิ้มฤทธิ์ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ครูชำนาญการ อังกฤษ 
๒๓ นางเบญจรัตน์   พุทธรักษ์ ค.บ. คณิตศาสตร ์ ครูชำนาญการ คณิตฯ/มัธยม 
๒๔ นางมนภรณ์    พรรณพิพัฒน์ ค.บ ภาษาอังกฤษ ครู อังกฤษ 
๒๕ นางฉัตทริกา   พานิชย์วิไล ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ครู ทุกประสบการณ์ 
๒๖ นายกิจสุพัฒน์  บังวรรณ ค.บ. สังคมศึกษา ครู สังคม 
๒๗ สิบเอกกิตติศักดิ์  มีก่ำ ค.บ. ดนตรีศึกษา ครูผู้ช่วย ดนตรี 
๒๘ นางสาวชนนิกานต์  บัวเกตุ ค.บ. ประถมศึกษา  ครูผู้ช่วย  ภาษาไทย 
๒๙ นางสาวธนาภา   ชมดวง ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ครูผู้ช่วย ทุกประสบการณ์ 
๓๐ นางสาวจารุวรรณ  มังคะละ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ครูพี่เล้ียงเด็กพิการ เด็กพิเศษ/อังกฤษ 
๓๐ นางสาวสงกรานต์  สุขประเสริฐ ศศ.บ ประวัติศาสตร์ ธุรการ - 
๓๒ นางสาวเนตรทราย  รุ่งอิน ม.๖ - นักการภารโรง - 
๓๓ นายเล่ือน  เหล็กสุวรรณ ป.๔ - ลูกจ้าง - 
 



๘ 
 

๕. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ระดับปฐมวัย 
 - นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ ท่ีเข้ารับการประเมิน  จำนวน ๖๓ คน 
 
ตารางที่ ๔ ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านท่ีผ่านระดับคุณภาพดี ในระดับ ๓ ขึ้นไป 
 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผ่านระดับคุณภาพดี 

เพศ 
นร.

ทั้งหมด 
(คน) 

ระดับชั้น อนุบาล ๓ / ผลการประเมินพัฒนาการ 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา 

จำนวนคน ร้อยละ จำนวนคน ร้อยละ จำนวนคน ร้อยละ จำนวนคน ร้อยละ 
ชาย ๒๖ ๒๕ ๙๖.๑๕ ๒๓ ๘๘.๔๖ ๒๐ ๗๖.๙๒ ๑๗ ๖๕.๘๓ 

หญิง ๓๗ ๒๙ ๗๘.๘๓ ๓๐ ๘๑.๐๘ ๓๒ ๘๖.๔๙ ๓๔ ๙๑.๘๙ 

รวม ๖๓ ๕๔ ๘๕.๗๑ ๕๓ ๘๔.๑๓ ๕๒ ๘๒.๕๔ ๕๑ ๘๐.๑๙ 
 
 
แผนภูมิที่ ๑ แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล ๓ ที่ผ่านระดับคุณภาพดี 
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65
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3

81
.0

8

86
.4

9

9
1

.8
9

85
.1

7

84
.1

3

82
.5

4

80
.1

9

ด้ า น ร่ า ง ก า ย ด้ า น อ า ร มณ์ ด้ า น สั ง ค ม ด้ า น ส ติ ปั ญญ า

ร้อยละของจ ำนวนนักเ รียนช้ันอนุบำล ๓
ที่ ผ่ำนระดับคุณภำพดี

ชาย หญิง รวม



๙ 
 

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ที่เข้ารับการประเมิน  จำนวน ๔๙ คน 
ตารางที่ ๕ ร้อยละของจำนวนนักเรียนช้ันอนุบาล ๒ ท่ีผ่านระดับคุณภาพดี 
 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผ่านระดับคุณภาพดี 

เพศ 
นร.

ท้ังหมด 
(คน) 

ระดับชั้น อนุบาล ๒ / ผลการประเมินพัฒนาการ 
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา 

จำนวน
คน ร้อยละ 

จำนวน
คน ร้อยละ 

จำนวน
คน ร้อยละ 

จำนวน
คน ร้อยละ 

ชาย ๒๙ ๒๔ ๘๒.๗๖ ๒๖ ๕๙.๖๖ ๒๑ ๗๒.๔๑ ๒๓ ๗๙.๓๑ 
หญิง ๒๐ ๑๙ ๙๕.๐๐ ๑๗ ๘๕.๐๐ ๑๙ ๙๕.๐๐ ๑๙ ๙๕.๐๐ 
รวม ๔๙ ๔๓ ๘๗.๗๖ ๔๓ ๘๗.๗๖ ๔๐ ๘๑.๖๓ ๔๒ ๘๕.๗๑ 

 
 
แผนภูมิที่ ๒ แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนช้ันอนุบาล ๒ ท่ีผ่านระดับคุณภาพดี 
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1

79
.3

1

9
5

85

9
5

9
5

87
.7

6

87
.7

6

81
.6

3

85
.7

1

ด้ า น ร่ า ง ก า ย ด้ า น อ า ร มณ์ ด้ า น สั ง ค ม ด้ า น ส ติ ปั ญญ า

ร้อยละของจ ำนวนนักเ รียนช้ันอนุบำล ๒
ที่ ผ่ำนระดับคุณภำพดี

ชาย หญิง รวม



๑๐ 
 

๖. ผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ตารางที่ ๖  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓   
               ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ชั้น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลยี 

สังคม
ศึกษาฯ 

สุขศึกษา 
และพล
ศึกษา 

ศิลปะ 
การงาน
อาชีพ 

ภาษา 
อังกฤษ 

ป.๑.๑ ๘๐.๗๑ ๘๑.๒๕ ๗๕.๙๙ ๘๔.๑๐ ๘๐.๔๖ ๗๙.๖๖ ๘๕.๓๘ ๗๓.๕๓ 
ป.๑.๒ ๗๙.๑๙ ๗๕.๒๖ ๗๒.๕๖ ๗๕.๓๗ ๘๐.๒๓ ๗๖.๕๒ ๗๗.๙๘ ๗๔.๐๐ 
ป.๒.๑ ๘๐.๖๗ ๘๔.๓๕ ๖๕.๗๒ ๗๖.๔๓ ๗๗.๘๕ ๘๒.๗๔ ๘๖.๗๔ ๘๑.๑๙ 
ป.๒.๒ ๘๐.๙๑ ๘๗.๓๓ ๖๘.๐๔ ๗๗.๔๘ ๗๙.๘๓ ๘๑.๘๕ ๘๗.๕๖ ๘๒.๔๖ 
ป.๓.๑ ๗๙.๙๗ ๗๖.๙๘ ๖๓.๘๙ ๗๖.๙๔ ๗๘.๑๐ ๗๙.๖๖ ๘๔.๑๕ ๗๖.๐๕ 
ป.๓.๒ ๘๓.๓๐ ๘๑.๑๖ ๖๗.๒๙ ๘๑.๑๔ ๘๒.๓๒ ๘๒.๙๖ ๘๙.๙๕ ๗๘.๔๑ 
ป.๔.๑ ๗๓.๓๙ ๗๒.๑๓ ๗๕.๐๒ ๗๕.๓๙ ๘๓.๒๒ ๘๓.๔๘ ๘๒.๘๙ ๗๒.๐๐ 
ป.๔.๒ ๗๒.๙๔ ๗๑.๗๖ ๗๓.๒๖ ๗๔.๗๔ ๘๒.๑๘ ๘๔.๑๘ ๘๒.๗๓ ๗๐.๕๐ 
ป.๕ ๗๒.๙๙ ๖๗.๗๐ ๖๙.๓๙ ๗๒.๕๖ ๗๙.๖๗ ๘๑.๒๐ ๘๑.๔๐ ๗๖.๗๖ 
ป.๖.๑ ๗๒.๑๓ ๖๖.๓๙ ๖๘.๖๔ ๗๑.๒๙ ๗๙.๑๔ ๘๓.๖๓ ๗๙.๓๙ ๗๒.๓๐ 
ป.๖.๒ ๗๑.๗๒ ๖๗.๓๗ ๗๕.๘๓ ๗๐.๙๙ ๘๐.๔๗ ๘๓.๘๐ ๘๑.๗๕ ๗๕.๙๖ 
ม.๑.๑ ๖๙.๗๔ ๖๖.๓๐ ๖๘.๘๗ ๗๑.๖๕ ๗๓.๘๓ ๗๑.๙๑ ๗๕.๓๙ ๗๘.๖๑ 
ม.๑.๒ ๖๙.๒๗ ๖๗.๕๙ ๖๗.๓๒ ๖๖.๐๐ ๗๔.๓๒ ๗๓.๖๘ ๗๔.๐๙ ๗๕.๐๙ 
ม.๒.๑ ๖๕.๘๐ ๕๘.๙๓ ๖๗.๙๓ ๖๗.๘๐ ๗๗.๕๓ ๗๒.๒. ๗๓.๒๐ ๖๑.๓๓ 
ม.๒.๒ ๖๗.๔๔ ๖๐.๔๔ ๗๒.๓๓ ๖๖.๐๐ ๗๖.๒๘ ๗๓.๓๙ ๗๕.๓๙ ๖๔.๒๒ 
ม.๓.๑ ๗๒.๓๘ ๖๕.๙๖ ๖๙.๑๙ ๗๐.๙๖ ๗๔.๘๑ ๘๔.๕๘ ๘๒.๙๖ ๗๑.๖๙ 
ม.๓.๒ ๗๑.๖๐ ๖๔.๘๐ ๖๙.๕๖ ๗๐.๔๐ ๗๕.๖๐ ๘๗.๐๘ ๘๗.๐๐ ๗๓.๐๘ 
เฉลี่ย ๗๔.๓๖ ๗๑.๕๑ ๗๐.๐๕ ๗๓.๔๘ ๗๘.๕๘ ๘๐.๖๕ ๘๑.๖๔ ๗๓.๙๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

ตารางที่ ๗  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในระดับดีขึ้นไป  
                ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ระดับชั้น จำนวนผู้เรียน 
ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
ป.๑ ๖๕ - ๒๔ ๓๖ ๕ ๔๑ ๖๓.๐๘ 
ป.๒ ๕๔ - ๑ ๓๙ ๑๔ ๕๓ ๙๘.๑๕ 
ป.๓ ๕๙ - ๑ ๔๗ ๑๑ ๕๘ ๙๘.๓๑ 
ป.๔ ๖๓ - ๘ ๓๕ ๒๐ ๕๕ ๘๗.๓๐ 
ป.๕ ๗๐ - ๑๔ ๔๔ ๑๒ ๕๖ ๘๐.๐๐ 
ป.๖ ๓๘ - ๘ ๒๐ ๑๐ ๓๐ ๗๘.๙๕ 
ม.๑ ๔๕ - ๓ ๒๖ ๑๖ ๔๒ ๙๓.๓๓ 
ม.๒ ๓๓ - ๑๐ ๑๗ ๖ ๒๓ ๖๙.๗๐ 
ม.๓ ๕๑ - ๙ ๒๑ ๒๑ ๔๒ ๘๒.๓๕ 
รวม ๔๗๘ - ๗๘ ๒๘๕ ๑๑๕ ๔๐๐ ๘๓.๖๘ 

 
ตารางที่ ๘  ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป  
      ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
ผู้เรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.๑ ๖๕ - - ๕๗ ๘ ๖๕ ๑๐๐.๐๐ 
ป.๒ ๕๔ - - ๒๗ ๒๗ ๕๔ ๑๐๐.๐๐ 
ป.๓ ๕๙ - - ๒๘ ๓๑ ๕๙ ๑๐๐.๐๐ 
ป.๔ ๖๓ - - ๒๙ ๓๔ ๖๓ ๑๐๐.๐๐ 
ป.๕ ๗๐ - - ๓๓ ๓๗ ๗๐ ๑๐๐.๐๐ 
ป.๖ ๓๘ - ๓ ๒๓ ๑๒ ๓๕ ๙๒.๑๑ 
ม.๑ ๔๕ - - ๑๙ ๒๖ ๔๕ ๑๐๐.๐๐ 
ม.๒ ๓๓ - ๒ ๑๘ ๑๓ ๓๑ ๙๓.๙๔ 
ม.๓ ๕๑ - - ๑๓ ๓๘ ๕๑ ๑๐๐.๐๐ 

รวม ๔๗๘ - ๕ ๑๙๘ ๑๗๕ ๔๗๓ ๙๘.๙๕ 

 
 
 
 
 



๑๒ 
 

๗. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ( Reading Test : RT ) ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑   
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
ตารางที่ ๙ แสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ( Reading Test : RT )  
    ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 
การอ่านออกเสียง ๖๑.๘๕ ๖๙.๓๒ ๖๙.๙๕ 

การอ่านรู้เร่ือง ๖๕.๒๑ ๗๐.๒๔ ๗๒.๗๙ 
รวม ๒ ด้าน ๖๓.๕๓ ๖๙.๗๙ ๗๑.๓๘ 

 
 
๘. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
ตารางที่ ๑๐ แสดงผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ด้าน 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 
ด้านคณิตศาสตร์ ๓๗.๖๕ ๕๒.๖๙ ๔๙.๔๔ 
ด้านภาษาไทย ๕๕.๑๓ ๕๙.๑๗ ๕๖.๑๔ 
รวม 2 ด้าน ๔๖.๓๙ ๕๕.๙๘ ๕๒.๘๐ 

 
๙. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
    ตารางที่ ๑๑ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๖๖.๙๔ ๕๑.๖๘ ๕๐.๓๘ 

คณิตศาสตร์ ๓๓.๙๔ ๓๗.๗๔ ๓๖.๘๓ 
วิทยาศาสตร์ ๔๐.๙๔ ๓๔.๒๙ ๓๔.๓๑ 
ภาษาอังกฤษ ๔๖.๐๙ ๒๙.๕๐ ๓๙.๒๒ 

 
 
 



๑๓ 
 

ตารางที่ ๑๒ การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
      ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย ๕๕.๒๙ ๖๖.๙๔ ๑๑.๖๕ 

คณิตศาสตร์ ๒๗.๑๑ ๓๓.๙๔ ๖.๘๓ 
วิทยาศาสตร์ ๔๒.๕๔ ๔๐.๙๔ -๑.๖๐ 
ภาษาอังกฤษ ๔๑.๓๘ ๔๖.๐๙ ๔.๗๑ 

 
 
ตารางที่ ๑๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
       ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๕๔.๙๓ ๔๙.๐๖ ๕๑.๑๙ 

คณิตศาสตร์ ๒๓.๐๑ ๒๐.๘๐ ๒๔.๔๗ 
วิทยาศาสตร์ ๒๙.๘๒ ๒๙.๐๙ ๓๑.๔๕ 
ภาษาอังกฤษ ๒๖.๓๑ ๒๖.๘๖ ๓๑.๑๑ 

 
 
ตารางที่ ๑๔ การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
      ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย ๕๑.๗๕ ๕๔.๙๓ ๓.๑๘ 

คณิตศาสตร์ ๒๐.๕๓ ๒๓.๐๑ ๒.๔๘ 
วิทยาศาสตร์ ๒๘.๘๖ ๒๙.๘๒ ๐.๙๖ 
ภาษาอังกฤษ ๒๘.๑๓ ๒๖.๓๑ -๑.๘๒ 

 
 
 



๑๔ 
 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ๑. โครงการสนับสนุนการบริหารงานวิชาการ 
 ๒. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบระดับชาติ 
 ๓. โครงการพัฒนาระบบวัดและประเมินผล 
 ๔. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
 ๕. โครงการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุด 
 ๖. โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพในสถานศึกษา 
 ๗. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส    
                โคโรน่า 2019 (COVID-19) 
 ๘. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 ๙. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
 ๑๐. โครงการคุณธรรม สพฐ. 
 ๑๑. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 ๑๒. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้เรียน 
 ๑๓. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 ๑๔. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา 
 ๑๕. โครงการส่งเสริมโภชนาการในโรงเรียน 
 ๑๖. โครงการส่งเสริมทักษะดนตรีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
 ๑๗. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 
 ๑๘. โรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ๑๙. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒๐. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษเรียนรวม 
 
๑๐. รางวัลความสำเร็จ สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน  
     ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน 
  จากกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยใช้แนวคิด หลักการ รูปแบบและวิธีการ                         
ท่ีหลากหลาย ให้ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียนของผู้บริหาร                
ครู และนักเรียนในโรงเรียน ทำให้เกิดองค์ความรู้ของการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม แนวปฏิบัติท่ีดี มีการพัฒนา
รูปแบบโมเดลหรือยุทธศาสตร์การดำเนินโครงงานคุณธรรม การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยบูรณาการการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมเข้าไปสู่รายวิชาบางรายวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน องค์ความรู้ท่ีเกิดจากการเรียนรู้
และการถอดบทเรียนจากปราชญ์ชาวบ้านและวัฒนธรรมของชุมชน และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
โดยใช้การดำเนินโครงงานคุณธรรมเป็นฐาน ซึ่งเป็นนวัตกรรมในการแก้ปัญหา เป็นบทเรียนท่ีใช้ในการพัฒนา
คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ทำให้โรงเรียนผ่านการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 
๒๕๖๔ “ระดับภูมิภาค” ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รางวัลระดับเหรียญทองแดง 
เรื่อง การบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยใช้วงล้อแห่งธรรม   
ในปีการศึกษา ๒๕๖๕  โรงเรียนผ่านการคัดสรรผลงานหนึ่ งโรงเรียน หนึ่ งนวัตกรรม ประจำปี  ๒๕๖๕                    
“ระดับภูมิภาค” จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน เรื่อง การบริหารจัดการเรียนรู้              
เชิงรุก Active Learning โดยใช้กระบวนการ ๖ ขั้นตอน เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 



๑๕ 
 

๒๑ และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School – DEQP ซึ่งโรงเรียนวัดมหาวนารามมีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดี ประจำปี ๒๕๖๕ 
  นอกจากนี้ยังส่งผลต่อผู้รับผิดชอบโครงการอาคารสถานท่ีเนื่องจากโรงเรียนมีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์  
ร่มรื่น เหมาะสมเป็นสถานท่ีน่าเรียน บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด อาคารเรียนและสถานท่ีต่าง ๆ มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ในด้านบรรยากาศ พบว่า ผู้บริหาร ครู และนักเ รียนมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน                        
มีบรรยากาศของการร่วมมือกันและมีการ เรียนรู้ร่วมกัน และมีภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น 
เช่น การมอบทุนการศึกษา การบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ของโรงเรียน การบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างและ
ซ่อมแซมอาคาร ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน สนับสนุนบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ เป็นแกนนำจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ ช่วยงานพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ช่วยเสริมแรงในการจัดอาหารกลางวัน เป็นต้น 
ภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วม สนับสนุน พบว่า ส่วนใหญ่จะมาจากชุมชน ภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผู้ปกครอง
และครอบครัว ภาคเอกชน องค์กรมูลนิธิ ชมรม และสมาคมต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังพบว่า องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้เข้ามาสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนเพิ่มขึ้น เช่น การบริจาคเงินอนุเคราะห์ให้ใช้อาคารสถานท่ี 
และจัดหาบุคลากร 
 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหาร 
    ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา เป็นผู้นำใน               
การขับเคล่ือนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม เป็นผู้บริหารมืออาชีพ บริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีภาวะผู้นำในการบริหาร
จัดการภายใต้การบริหารการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล มีลักษณะการเป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา นิเทศการเรียนการ
สอน ติดตามผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกำหนดการ ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า                
มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าท่ีตรงเวลาและเต็มเวลา แต่งกาย เหมาะสม ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างสม่ำเสมอ 
ปฏิบัติหน้าท่ีท้ังในและนอกเวลาราชการ และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับครูและนักเรียน ปรากฏผลดังนี้  ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง ระดับดีมาก จากกิจกรรมถอดบทเรียนการ Best Practice ของผู้บริหาร จากกิจกรรม                    
การแลกเปล่ียนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน และการประกวดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาแบบอย่าง  
การบริหารจัดการและการเรียนรู้ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
 ผลที่เกิดขึ้นกับครู 
         การพัฒนาตนเองของครูตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน
คุณธรรม ทำให้ครูมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีการทำงานเป็นทีม รู้จักการ               
เป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ออกแบบกิจกรรมบูรณาการคุณธรรมเข้ากับกิจกรรม 
การเรียนรู้ มาทำงานและเข้าสอนตรงเวลา พูดจาสุภาพ เตรียมส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ประกอบในการเรียนการสอน
อย่างประหยัดตามความจำเป็น ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ ส่งงานท่ีได้รับ
มอบหมายตามกำหนด ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างสม่ำเสมอ ช่วยเหลืองานของโรงเรียนด้วยความเต็มใจและ             
เต็มความสามารถ และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับนักเรียน ปรากฏผลดังนี้  
 กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ของครู  
 ๑. นางสาวธัญวรัตน์  ทองแพ ได้รับรางวัลการประกวด Best Practice “การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.” รางวัลระดับดีเย่ียม “เหรียญเงิน” เรื่อง การบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียนโดยใช้ “วงล้อแห่งธรรม” ตามกรอบคิดการเรียนรู้ท่ีมีสติและสมาธิเป็นฐาน  
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 ๒. นายกิจสุพัฒ  บังวรรณ ได้รับรางวัลการประกวด Best Practice “การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.” รางวัลระดับดีเย่ียม “เหรียญเงิน” เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม นักสืบน้อย บูรณาการ
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา   
 ๓. นางชลิตตา สร้อยมี ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขัน ประกวด Best Practice  “การพัฒนาโรงเรียน
สุจริตสู่นวัตกรรม” ประเภท การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ระดับ ดีมาก “เหรียญทองแดง” ตามโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” เรื่อง ส่ิงประดิษฐ์ด้วย Hand Made 
 ๔. นางสาวฉัตรทริกา โสภา ได้รับรางวัลการประกวด Best Practice “การพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.” รางวัลระดับดีเยี่ยม “เหรียญเงิน” โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา 
“โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” เรื่อง การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตเด็กปฐมวัย 
 ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
 นักเรียนมีการพัฒนาตนเองตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน และการลงมือปฏิบัติโครงงานทำให้
นักเรียนมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  ความซื่อสัตย์  ความพอเพียง  และจิตอาสา ซึ่งเป็นการพัฒนาตนเอง            
ในทิศทางท่ีดีเพิ่มมากขึ้น เช่น มีสติ ระลึกได้ก่อนท่ีจะคิด พูดและทำ ขณะท่ีกำลังคิด พูดและทำ รวมถึงหลังจาก             
ท่ีคิดพูดและทำ เป็นความรู้ตัวหรือระลึกรู้ ซึ่งนำไปสู่การต่ืนรู้ ส่งผลให้จิตใจมีสมาธิ นิ่งสงบ ความมั่นคง แน่วแน่
และจดจ่ออยู่กับการเรียนรู้หรือในขณะปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิ กล้าแสดงออกกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
ต้ังใจฝึกปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ และมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียน นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์เป็น            
ไปตามท่ีสถานศึกษากำหนดไว้ พฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวกเพิ่มขึ้นมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเองและส่วนร่วม
มากขึ้น โดยผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการลงมือปฏิบัติโครงงาน
คุณธรรมท่ีทำงานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการทำงานร่วมกัน รู้จักการเป็นผู้นำผู้ตามท่ีดี มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
การแก้ปัญหา ส่งผลต่อการทำงานของโรงเรียนท่ีเป็นระบบท่ีเรียกว่า สภานักเรียน โดยมีครูประจำช้ันเป็นท่ีปรึกษา
โครงงาน กิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน            
ท่ีมีผลต่อโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล ท่ีบ่งบอกถึงความก้าวหน้าทางวิชาการของผู้เรียนด้าน              
การอ่าน เขียน คิดคำนวณ คิดวิเคราะห์   
 ๑) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  สถานศึกษามีวิธีการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน            
การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ แม้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ผ่านโครงการ
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งมีการจัดทำแบบฝึกพัฒนาผู้เรียน
แบบ ON HAND ผสมผสานกับเรียนรู้ผ่าน DLTV และ ON AIR  มีการติดตามและประสานงานกับผู้ปกครองเป็น
ระยะ และเมื่อโรงเรียนผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-๑๙  ทางโรงเรียนจึงได้ส่งเสริมให้ ผู้เรียนมี ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ                      
การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและการแก้ปัญหาด้วยการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรจากการจัดการเรียนรู้ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาต่าง ๆ ในรูปแบบ Active Learning  มีการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียน            
สู่ความเป็นเลิศ ในรูปแบบของการเรียนรู้ตามฐานท่ีจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับระดับช้ัน มุ่งให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ             
ลงมือทำงานกลุ่มอย่างเป็นระบบ สืบค้นหาข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีและระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วางแผน 
แก้ปัญหา ออกแบบ ปรับปรุงจนได้นวัตกรรม ผลงาน ส่ิงประดิษฐ์ต่าง ๆ ท่ีส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะท่ีจำเป็น                 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ เช่น ผลงานท่ีเกิดจากการเช่ือมโยงความรู้ไปสร้างสรรค์งานตามโครงการนวัตกรรมเพื่อชุมชน 
(โครง C ) ซึ่งผู้เรียนได้สำรวจบริเวณโรงเรียน ชุมชน เพื่อนำปัญหาท่ีพบมาร่วมกันออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หลากหลาย มีการระดมความคิดเพื่อส่งผลงานประกวดส่ิงประดิษฐ์
ของทุกระดับช้ันตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero  Waste  School  นอกจากนี้ ทางโรงเรียนได้ส่งเสริม
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คุณภาพนักเรียนด้านอาชีพ โดยมีโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพในสถานศึกษา สนับสนุนให้ผู้เรียนรู้จักการทำงาน 
ใฝ่เรียนรู้ ลงมือฝึกปฏิบัติจนเกิดทักษะมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ด้วยความภาคภูมิใจ มีทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชีพ เช่น สายคล้องหน้ากากอนามัย ถุงผ้ารักโลก ขอบบอร์ดสายรุ้ง .............. 
 มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนรักการอ่านตามโครงการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุด ซึ่งมีกิจกรรม
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด การส่งเสริมให้เข้าร่วมประกวดกับโครงการส่งเสริมพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ เท่าท่ีทางโรงเรียนจะสามารถจัดได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-๑๙ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.๙                   
ซึ่งผลงานต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นท้ังในห้องเรียนและจากการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จะนำมาแสดงในกิจกรรมเปิดบ้าน
วิชาการ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๔ นี้จัดแบบ New  Normal โดยให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมเป็นช่วง  
ช้ันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ 
 นอกจากนี้ สถานศึกษายังส่งเสริมให้นักเรียนเล่นดนตรีไทย นาฏศิลป์และกีฬา  สนับสนุนให้ใช้เวลาว่าง              
ให้เป็นประโยชน์ มีการจัดโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษเรียนรวม เป็นการปรับปรุงและพัฒนา
พื้นฐานและทักษะต่าง ๆ ของผู้เรียน ให้สามารถเรียนรู้ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 ส่วนในเรื่องการติดตามและประสานงานกับผู้ปกครองเพื่อวัดและประเมินผู้เรียน ได้มีการต้ังกลุ่มไลน์หรือ
การติดต่อผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นช่องทางในการรับทราบข้อมูลข่าวสารท้ังสองฝ่าย 
โดยสถานศึกษามีแนวทางการวัดและประเมินผลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ท่ีสอดคล้อง
กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเมื่อสถานการณ์เป็นปกติ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนตาม            
ท่ีคณะครูได้วางแผนดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบวัดและประเมิน มีการสร้างเครื่องมือท่ีหลากหลาย
สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู้ เน้นการประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและพฤติกรรมใน            
ช้ันเรียน มีการจัดทำแบบทดสอบซึ่งผ่านการตรวจสอบจากฝ่ายวิชาการและคณะกรรมการ  มีการให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง ให้ผู้ปกครองช่ืนชมผลการเรียนหรือร่วมกันแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้น มีโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบระดับชาติ  มีการสอนเสริมเติมเต็มเพื่อเตรียมสอบ NT และ               
O - NET   ให้คณะครูท่ีเกี่ยวข้องนำผลการประเมิน/การทดสอบระดับชาติของปีท่ีผ่านมา มาวิเคราะห์ข้อมูล           
วางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นผ่านกิจกรรมจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๒) คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ
ค่านิยมท่ีดีตามหลักสูตรผ่านการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ มเวลารู้ 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมชุมนุม แนะแนว ต้านทุจริตและโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ต่าง ๆ เท่าท่ีจัดได้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -๑๙ เช่น โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม              
มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบธรรมศึกษา กิจกรรมวันสำคัญท่ีเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดย
คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองได้เข้าร่วมทำพิธีกับวัดมะขามเต้ียและหน่วยงานต่าง ๆ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ซึ่งมีกิจกรรมสภานักเรียน ซึ่งมาจากการเลือกต้ังเพื่อเข้ามา
ช่วยเหลืองานโรงเรียน กิจกรรมวงล้อเด็กดี เริ่มต้ังแต่เข้าสู่รั้วโรงเรียน ผู้เรียนจะยิ้ม ไหว้และทักทาย ร่วมกันทำ
ความสะอาดเขตบริการ โดยทีมสภาเข้าช่วยดูแลเพื่อฝึกให้รักการทำงาน เสริมสร้างลักษณะนิสัยท่ีดี  ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา มีการนำผู้เรียน ลูกเสือและเนตรนารีเข้าร่วมทำความดี บำเพ็ญประโยชน์เนื่องใน
วันสำคัญทางศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความภาคภูมิใจ 
 โครงการการส่งเสริมทักษะด้านนาฏศิลป์และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วงดนตรีไทย มังคละซึ่งเป็นดนตรี
พื้นบ้านของพิษณุโลก กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นาฏศิลป์ ไทย ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความเป็นไทย             
เกิดความภูมิใจท่ีได้แสดงในงานต่าง ๆ และได้ให้ผู้ปกครอง ชุมชนเห็นเป็นท่ีประจักษ์ โครงการวิถีชีวิตตาม              
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School สนับสนุนให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้  



๑๘ 
 

รู้จักการทำงานผ่านโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ ส่วนผู้เรียนพิเศษเรียนรวมมีกิจกรรมการสอนเสริม
เพิ่มเติมความรู้ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานด้านอาชีพ   
 สถานศึกษาจัดทำโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีกิจกรรมป้องกันสารเสพติด 
ในสถานศึกษา กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ กิจกรรม TO BE Number One มีการแข่งขันการเต้นแอโรบิก 
ส่งเสริมให้นักเรียนเวลาว่างในการเล่นกีฬาตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา                       
มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงผู้ปกครองผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนดีแต่ยากจน 
 สถานศึกษาได้รับการสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ เจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสระโคล่             
อสม.ตำบลหัวรอแต่ละหมู่ท่ีเข้ามาให้การดูแลโรงเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -๑๙  
โครงการส่งเสริมโภชนาการในโรงเรียน ซึ่งเทศบาลตำบลหัวรอได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำอาหารกลางวัน 
นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังได้รับการสนับสนุน อาหารเสริมนม ให้ผู้เรียนบริโภคให้มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ 
 
๑๑. สภาพชุมชนโดยรวม 
      ลักษณะที่ต้ัง 
 โร ง เรี ยน วั ดมห าวน าราม  ต้ั งอยู่ ท่ี บ้ าน เต็ งหน าม  ห มู่ ท่ี  ๘   ถนน ศรี สวั ส ด์ิ   ต ำบ ลหั ว รอ                     
อ ำเภ อ เมื อ งพิ ษ ณุ โลก   จั งหวั ดพิ ษ ณุ โลก  รหั ส ไป รษ ณี ย์  ๖ ๕ ๐ ๐ ๐  โทร ศัพ ท์  ๐ ๕ ๕ -๓ ๓ ๗ -๑ ๐ ๒                                         
E-mail: mahawanaram@gmail.com ต้ังอยู่ชานเมืองในเขตเทศบาลตำบลหัวรอ อาณาเขตติดเทศบาล                  
นครพิษณุโลก 
 โรงเรียนวัดมหาวนาราม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ต้ังอยู่หมู่ท่ี ๘ บ้านเต็ง
หนาม ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก อยู่ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกไปทางทิศเหนือ ประมาณ 
๕ กิโลเมตร ให้บริการทางการศึกษาแก่เด็กท่ีอยู่ในวัยการศึกษาต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ จนถึงระดับ                    
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  หมู่บ้านหลัก ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี  ๕  บ้านเต็งหนาม (บริเวณหน้าสนามกีฬาและชุมชน
สามแยก) หมู่ท่ี  ๖  บ้านเต็งหนาม (บริเวณรอบโรงเรียนและเขตติดต่อตำบลดอนทอง) หมู่ท่ี  ๘  บ้านเต็งหนาม 
(บริเวณรอบโรงเรียนและบ้านเกาะพัฒนา) หมู่ท่ี  ๑๑ บ้านเต็งหนาม (บริเวณรอบโรงเรียนและเขตติดต่อบ้าน                
สระโคล่) หมู่ท่ี  ๑๒ บ้านเต็งหนาม (บริเวณสถานีรถไฟบ้านเต็งหนาม) และพื้นท่ีหมู่อื่น ๆ ได้แก่ หมู่ ๔ บ้านเกาะ
แม้ว หมู่ ท่ี ๗ บ้านสระโคล่ หมู่ ท่ี ๔ บ้านตาลสุวรรณสภาพชุมชนเป็นชุมชนใหญ่ เป็นท่ีต้ังของส่วนราชการ 
หน่วยงาน ของรัฐในระดับต่าง ๆ อยู่ห่างจากสนามกีฬาจังหวัดประมาณ ๘๐๐  เมตร อยู่ติดกับวัดมะขามเต้ีย             
เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น  สภาพสังคมของชุมชนจึงมีความแตกต่างกัน ปัญหาทาง
สังคมจึงมีความหลากหลายและส่งผลต่อการศึกษาและการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน  การประกอบอาชีพ
ของประชาชนมีความแตกต่างตามศักยภาพของแต่ละครอบครัวและบุคคล เช่น อาชีพการเกษตร การค้าขาย               
การรับราชการและรับจ้างท่ัวไป เป็นต้น 
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วัดมะขามเต้ีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
บริเวณสถานีรถไฟบ้านเต็งหนาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ว่าท่ีร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ นายพนม เพชรบัว 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๖ ตำบลหัวรอ , กลุ่มพี่น้องชาวบ้านเต็งหนาม 
 



๒๐ 
 

 อาณาเขตและเขตบริการ  
    โรงเรียนวัดมหาวนาราม มีเนื้อที่ ๘ ไร่  ๓ งาน ๑๘.๗ ตารางวา บนที่ราชพัสดุเลขที พล.๔๕๔ อยู่ในซอย
ทองสนิท  มีบ้านเรือนของประชาชนอยู่โดยรอบโรงเรียน  ด้านหน้าโรงเรียนมีวัดมะขามเต้ีย มีอาณาเขตและ               
เขตบริการทางการศึกษา ตลอดจนสถานท่ีราชการ หน่วยงานสำนักงานเอกชนท่ีติดต่อและใกล้เคียงดังนี้ 
        ทิศเหนือ  ติดต่อกับ โรงเรียนวัดสระโคล่ โรงงานบริษัทไทยแอโรว์ จำกัด และหมู่บ้านจัดสรร  
 ทิศใต้  ติดต่อกับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดพิษณุโลก               
สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก โรงเรียนวัดโพธิญาณ หน่วยพัฒนาการเคล่ือนท่ี  ๓๔ 
และสถานท่ีราชการหลายแห่ง ตลอดจนหมู่บ้านจัดสรร ๕ โครงการ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ โรงเรียนวัดบ้านไร่  โรงเรียนบ้านตาลสุวรรณ  โรงเรียนวัดปากห้วย และพื้นท่ี
ทำการเกษตร 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ วัดมะขามเต้ีย สถานีรถไฟบ้านเต็งหนาม และโรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 
โรงเรียนวัดบางพยอม  โรงเรียนวัดแสงดาว  ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวรอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล        
หัวรอ  สำนักงานอัยการเขต ๖  สถาบันพัฒนาประชากรจังหวัดพิษณุโลก และหมู่บ้านเอื้ออาทร จังหวัดพิษณุโลก  
 โรงเรียนวัดมหาวนาราม อยู่ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกไปทางทิศเหนือ ประมาณ ๕ กิโลเมตร ให้บริการ
ทางการศึกษาแก่เด็กท่ีอยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับ หมู่บ้านหลัก ๕ หมู่บ้าน และหมู่บ้านอื่น ๆ  คือ   
 หมู่ท่ี ๘  บ้านเต็งหนาม  (บริเวณรอบโรงเรียน และบ้านเกาะพัฒนา) 
 หมู่ท่ี ๖  บ้านเต็งหนาม  (บริเวณรอบโรงเรียน และเขตติดต่อตำบลดอนทอง) 
 หมู่ท่ี ๑๑ บ้านเต็งหนาม  (บริเวณรอบโรงเรียน และเขตติดต่อ บ้านสระโคล่) 
 หมู่ท่ี ๑๒ บ้านเต็งหนาม  (บริเวณหลังสถานีรถไฟบ้านเต็งหนาม) 
 หมู่ท่ี ๕  บ้านเต็งหนาม  (บริเวณหน้าสนามกีฬา และ ชุมชนสามแยก) 
 หมู่อื่น ๆ ได้แก่  หมู่ท่ี ๗ บ้านสระโคล่ , หมู่ท่ี ๔ บ้านตาลสุวรรณ (ดอนทอง) หมู่ท่ี ๔ บ้านเกาะแม้ว   
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ต ำบลในเมือง 

ต ำบลดอนทอง 
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ถนนเล่ียงเมือง 

ถ.ไปวดัโบสถ ์

         โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 

         พัฒนาท่ีดิน จ.พิษณุโลก 

         ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ 

         อบต.หัวรอ 

         สถานีอนามัย 

         โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 

         อัยการเขต 

         สถานีรถไฟเต็งหนาม 

         วัดมะขามเต้ีย 

         โรงเรียนวัดมหาวนาราม  

         สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก 

         วัดบ่อทองคำ 

         โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 

         สนามกีฬากลาง  
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ส่วนที่ ๒ 
 
 
 
 

แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
 
ความเป็นมา 
 ในปี ๒๕๖๔ นี้  กระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าผลักดันการสร้างโรงเรียนคุณธรรมอย่างจริงจัง                
โดยขณะนี้มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวนมาก คือ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน ๓๖๗ แห่ง, สถาบัน
อาชีวศึกษา ๕๐๐ แห่ง และโรงเรียนเอกชน ๒๕๐ แห่ง จากนั้นจะขยายผลไปยังสถานศึกษาจำนวน ๓,๐๐๐ แห่ง 
ภายในส้ินปี ๒๕๕๙ และภายในปี ๒๕๖๐ จะขยายผลให้ครอบคลุมโรงเรียนกว่า ๓๐,๐๐๐ แห่งท่ัวประเทศ 
 สำหรับการดำเนินงานท่ีผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดเป็น
รูปธรรม โดยมีสถานศึกษาท่ีได้ดำเนินการมาแล้วกว่า ๓๐๐ แห่ง ซึ่งไม่ใช่การนำร่องแต่ทำจริง นอกจากนี้ โรงเรียน
ท่ีนำรูปแบบโรงเรียนคุณธรรมไปปรับใช้ ก็มีคุณภาพการศึกษาดีขึ้นตามลำดับด้วย 
 รูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นรูปแบบท่ีดำเนินการได้ง่าย กล่าวคือ ทุกโรงเรียนสามารถนำ
รูปแบบโรงเรียนคุณธรรมนี้ไปใช้ได้ และสามารถใช้ได้กับโรงเรียนในทุกศาสนา อีกท้ังยังส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้
เข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน โดยเริ่มจากการระดมความคิด              
เพื่อกำหนดแนวทางไว้ ๒ บัญชี คือ บัญชี ก. พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ซึ่งทุกคนต้องการลด ละ เลิก และบัญชี ข. 
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ ซึ่งทุกคนจะร่วมกันส่งเสริมให้เกิดขึ้น แล้วจึงกำหนดคุณธรรมหลัก ๓  ประการ                   
เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมในบัญชี ก. พร้อมท้ังส่งเสริมพฤติกรรมบัญชี ข. จากนั้นจะมีการประเมินผลหลังดำเนินการ
ครบ ๑ ปี ซึ่งได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นการดำเนินการท่ีสามารถทำได้และได้ผลดี อีกท้ังยังส่งผลให้องค์กรต่างๆ               
ท่ีไม่ใช่โรงเรียนเกิดความสนใจและนำหลักการของโรงเรียนคุณธรรมไปปรับใช้ เช่น โรงพยาบาลคุณธรรม                
จังหวัดคุณธรรม อำเภอคุณธรรม เป็นต้น 
 นอกจากนี้  กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายกำหนดให้ โรงเรียนคุณธรรมเป็นหนึ่ งใน ตัว ช้ีวัด                       
(Key Performance Indicators: KPI) ในการประกันและการประเมิน คุณภาพภายใน (Internal Quality 
Assessment: IQA) เพื่อเป็นหลักประกันให้กับชุมชนและผู้ปกครองได้มั่นใจว่าโรงเรียนท่ีบุตรหลานเรียนนั้น               
มีคุณภาพ โดยสถานศึกษาท่ีนำรูปแบบนี้ไปใช้ จะถือเป็นหลักประกันพื้นฐานว่าสถานศึกษานั้นสามารถดำเนินการ
สร้างคนดีให้กับบ้านเมืองได้ ซึ่งต้องดำเนินการตามรูปแบบอย่างจริงจังและเป็นที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม โรงเรียน
คุณธรรมเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งเท่านั้น หากสถานศึกษาใดมีรูปแบบอื่นในการสร้างคุณธรรมให้กับเด็กก็สามารถ
ดำเนินการได้ และจะได้รับการประกันคุณภาพด้วยเช่นกัน แต่จะต้องมีมาตรฐานท่ีทำให้นักเรียนเป็นคนดี 
 รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า การขยายผลโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้กับสถานศึกษาท้ัง ๓๐ ,๐๐๐ 
แห่งนั้น สามารถทำได้แน่นอนเพราะสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถศึกษาวิธีการหรือแนวทางการดำเนินงานได้จาก
ส่ือและหนังสือคู่มือโรงเรียนคุณธรรม หรือศึกษาจาก DVD ก็ได้ ซึ่งจะทำให้โรงเรียนนั้นๆ นำแนวทางไปปฏิบัติได้
เอง จึงเช่ือมั่นว่าทุกสถานศึกษาจะเข้าร่วมเป็นโรงเรียนคุณธรรมได้ แม้แต่โรงเรียนท่ีอยู่หางไกล เช่น บริเวณ
ชายแดน ก็สามารถสร้างโรงเรียนคุณธรรมได้ด้วยการนำคู่มือโรงเรียนคุณธรรมไปประยุกต์ใช้ 
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ .เกษม วัฒนชัย กล่าวว่า โรงเรียนคุณธรรมได้เริ่มดำเนินการมาต้ังแต่                     
ปีพ.ศ. ๒๕๕๓ สืบเนื่องมาจากการท่ีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จ.พิจิตร ได้นำหลักคุณธรรมมาใช้แก้ปัญหา  
ยาเสพติด นักเรียนมีผลการเรียนต่ำ รวมท้ังการต้ังครรภ์ของเด็กนักเรียนหญิง  และเมื่อประสบความสำเร็จใน            
การแก้ไขปัญหา จึงได้กลายเป็นรูปแบบ (Model) ในการนำไปแก้ไขปัญหาในโรงเรียนอื่นๆ อีก ๑๙ แห่ง 



๒๓ 
 

 จากนั้นใน พ .ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งถือเป็นระยะท่ี ๑ ของการสร้างโรงเรียนคุณธรรม โดยพระบาทสมเด็จ                
พระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อต้ังกองทุนการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  
“สร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง” ในครั้งนั้นมีคณะองคมนตรี ข้าราชการเกษียณ และอาสาสมัครเข้ามาช่วยกันสร้าง
รูปแบบโรงเรียนคุณธรรม 
 ต่อมาระยะท่ี ๒ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๗) สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ก่อต้ังมูลนิธิยุวสถิรคุณ    
เพื่อดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมเรื่อยมา 
 จนกระท่ังในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ ถือเป็นระยะท่ี ๓ ของการสร้างโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
มีนโยบายขยายแนวทางการสร้างโรงเรียนคุณธรรมให้กับสถานศึกษาท่ัวประเทศ 
 ในส่วนของรูปแบบของโรงเรียนคุณธรรมนั้น เป็นเรื่องท่ีไม่ซับซ้อนและทำได้ง่าย อีกท้ังยังเป็น                 
การประหยัดงบประมาณเพราะลงทุนต่ำแต่ได้กำไรมาก และสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้
จริง โดยหลักการของโรงเรียนคุณธรรมสามารถนำไปใช้ได้กับโรงเรียนในทุกศาสนา ไม่ผูกขาดกับศาสนาใดศาสนา
หนึ่ง เปรียบเสมือนเป็นคุณธรรมสากล ท้ังนี้ หลังจากดำเนินการโรงเรียนคุณธรรมแล้ว ๑ ปี จะต้องทำการวัดผล
การดำเนินงานว่าพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน "ลดลง" หรือไม่ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ "เพิ่มขึ้น" 
อย่างไร ซึ่งอาจจะจัดให้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละโรงเรียนด้วย และจากการดำเนินงานท่ีผ่านมา
ผลการเรียนและผลการสอบของนักเรียนในโรงเรียนคุณธรรมดีขึ้น ทำให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชน ผู้ปกครอง               
และชุมชน 
 นอกเหนือจากท่ีกล่าวข้างต้น โรงเรียนคุณธรรมจะต้องมีคุณภาพด้วย เพื่อให้ทุกคนในโรงเรียนและชุมชน
มีความสุขท้ังกายและใจ โดยจะต้องนำระบบธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้                
สำหรับกระทรวงศึกษาธิการนั้น ต้องคำนึงถึงระบบการบริหารงานท่ีเน้นความโปร่งใส (Transparency)  
ตรวจสอบได้ (Audit), มีการบริหารจัดการความเส่ียง (Risk Management) และหลีกเล่ียงผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict Interest) เพื่อให้การดำเนินงานก้าวหน้าต่อไปในอนาคตได้ 
จุดมุ่งหมายของกิจกรรม 
 พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสาและมีความกตัญญู   
หลักการจัดกิจกรรม 
 กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม ของโรงเรียนวัดมหาวนาราม  ยึดหลักการสำคัญ ดังนี้ 
 ๑. กิจกรรมท่ีมุ่งสร้างการมีส่วนร่วม เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีต้องปฏิบัติร่วมกันทังโรงเรียนสร้างเสริม
คุณลักษณะของการทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ค่านิยมท่ีดีงามของกลุ่ม มีการช่วยเหลือเกื้อกูล มีความสามัคคี                  
มีน้ำใจท่ีดีต่อกัน และมุ่งสร้างประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าตน 
 ๒. กิจกรรมมุ่งเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล เป็นการเรียนรู้ท่ีใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้
นักเรียนใฝ่หาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหา ได้คิดเป็น มีการตัดสินใจท่ีดีภายใต้เหตุผลท่ีสืบเสาะค้นหามา เน้นให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถนำทักษะจากการเรียนรู้มาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 
 ๓. กิจกรรมมุ่งเพิ่มพูนทักษะชีวิต การรู้จักทำงานเป็นทีม ทักษะการร่วมกันแก้ปัญหา รู้จักการเป็นผู้นำ
และผู้ตามท่ีดี รู้จักการสังเกตส่ิงแวดล้อม และนำมาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ฝึกทักษะชีวิต ความอดทน                 
อดกล้ัน การช่วยเหลือมีน้ำใจ และจิตอาสา 
 ๔. กิจกรรมท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง นักเรียนคิด นักเรียนเลือก 
ลงมือทำ ประเมินผล และปรับแผนด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยมีครูเป็นท่ีปรึกษากิจกรรม 
 ๕. กิจกรรมท่ีสนองตอบความสนใจ ความถนัด และความต้องการของนักเรียนทุกคน เปิดโอกาส                
ให้นักเรียนได้ร่วมกันวางแผน คิดวิเคราะห์ ระดมสมอง อภิปราย ลงมือปฏิบัติ สรุป ความรู้ถอดบทเรียนท่ีได้รับ             
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ช่วยสร้างความมุ่งมั่นในการแสวงหาความรู้ ความมั่นในการแสวงหาความรู้ ความมั่นใจในการแก้ปัญหาและ                 
ร่วมสร้างสรรค์คนวัตกรรมท่ีดีงานด้านคุณธรรม 
 ๖. กิจกรรมสะท้อนบริบทจริงของโรงเรียน สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่และชีวิตจริงของนักเรียน 
ผู้ปกครองสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียน รวมท้ังชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่ิงแวดล้อม ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม 
 ๗. ประเมินผลการเรียนรู้จากสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นการประเมินพฤติกรรม              
ท่ีพึงประสงค์เพิ่มขึ้นหรือลดลง ซึ่งเป็นการประเมินการปฏิบัติตนของนักเรียน (Performance Assessment) 
 ๘. กิจกรรมท่ีจัดขึ้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในช้ันเรียน และการเรียนการสอนในสาระวิชาหลักต่าง ๆ 
ได้ ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ตามสาระวิชา ได้ฝึกฝนคุณธรรมจริยธรรม ฝึกการทำงานเป็นทีม ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ ทำให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อการทำงานด้วยตนเอง เห็นคุณค่าของการทำงานเห็นคุณค่าของตนเอง              
เกิดความมั่นใจในตนเอง รู้จักดูแลตนเองให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ  
องค์ประกอบของกิจกรรม 
 กระบวนการและขั้นตอนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม อาจแบ่งองค์ประกอบของกิจกรรม                
ได้ ๖ เรื่อง ดังนี้ 
 ๑. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครูแกนนำและนักเรียนแกนนำ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม โดยจัดอบรมให้กลุ่มครูแกนนำ และกลุ่มนักเรียน
แกนนำ เพื่อให้เป็นกลุ่มปฏิบัติงานริเริ่มร่วมกับผู้บริหาร 
 ๒. กิจกรรมการจัดทำแผนและโครงงานคุณธรรม เป็นการดำเนินงานโดยโรงเรียนเองทุกขั้นตอน ซึ่งต้อง
อาศัยภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนเป็นตัวผลักดัน โดยมีครูแกนนำและนักเรียนแกนนำ เป็นผู้ช่วยขับเคล่ือนเป็น
หลักในโรงเรียน 
 ๓. กิจกรรมนิเทศติดตาม เป็นการจัดทีมให้มีการนิเทศติดตามการทำงาน เพื่อให้คำแนะนำคำปรึกษา 
และเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานคุณธรรมให้มีความต่อเนื่อง อาจจัดเป็นการนิเทศภายในและ/หรือการนิเทศจาก
บุคคลภายนอก ก็ได้ 
 ๔. กิจกรรมรายงานความก้าวหน้า เป็นการจัดประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
ครบ 6 เดือน และครบปี มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มโรงเรียนพัฒนาคุณธรรมในภูมิภาคใกล้เคียง และ               
การแลกเปล่ียนข่าวสารข้อมูล ท้ังด้านส่ิงพิมพ์ และส่ืออิเล็กทรอนิก ส์ เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานคุณธรรม
ร่วมกัน 
 ๕. กิจกรรมประเมินผลการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในโรงเรียน เป็นการประเมินหาพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ในโรงเรียนท่ีเพิ่มข้ึน และพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง ตามท่ีโรงเรียนกำหนดเป้าหมายไว้ในแผน 
และวิเคราะห์หาปัจจัยของความสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
 ๖. การบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นงานอำนวยการเพื่อให้เกิดการขับเคล่ือนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งผลสำเร็จตามเป้าหมายและระยะเวลาท่ีกำหนดไว้  
 
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (โรงเรียนวัดมหาวนาราม) 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระราชกระแสรับส่ังต่อประชาชนชาวไทยให้
“ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง” พร้อมท้ังพระราชทานหลัก ๓ ประการ ท่ีเกี่ยวข้องกับครูและนักเรียนว่า “ให้ครูรัก 
เด็ก และเด็กรักครู ให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งขันกับตัวเอง และให้เด็กท่ีเรียนเก่ง 
ช่วยสอนเพื่อนท่ีเรียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่า ของความสามัคคี” 



๒๕ 
 

โครงการโรง เรียน คุณ ธรรม  สพ ฐ. เป็ น โครงการ ท่ี สำนั ก งานคณ ะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ จัดให้โรงเรียนมีโครงการคุณธรรมในสถานศึกษา โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.              
เป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี ๙) ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๑๐ โรงเรียน             
วัดมหาวนารามในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาให้กับเยาวชน ให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ 
ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้บริหาร คณะครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดมหาวนาราม ได้ร่วมประชุมหารือโดยมีผลสรุปว่า การพัฒนา
คุณธรรมในโรงเรียนเป็นส่ิงท่ีจำเป็นอย่างยิ่งและต้องดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการพัฒนาให้ผู้บริหาร 
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดมหาวนาราม ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด
อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดี และสร้างความรู้สึกผิดชอบ ช่ัวดี โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และ
กิจกรรมต่าง ๆ โรงเรียนคุณธรรม (โรงเรียนวัดมหาวนาราม) ได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบเน้นการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่าย ท้ังผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีการประชุมวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย ปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ ทางด้านพฤติกรรม และนำข้อมูลต่าง ๆ มากำหนดเป็นวิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ จัดทำแผนการปฏิบัติ การนิเทศติดตามและสรุปผล โดยดำเนินการกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน จัดกิจกรรมต่าง ๆ ช่วยแก้ปัญหาและส่งเสริมพัฒนาสร้างคุณรรม -จริยธรรม ให้กับผู้บริหาร คณะครู 
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคมปัจจุบัน  
รวมไปถึงมีส่วนช่วยสร้างสรรค์สังคมท่ีดีใหกับประเทศ  
 
๑. วิสัยทัศน์โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวัดมหาวนาราม 
 “พัฒนาตนเอง  พัฒนาโรงเรียน  สู่สังคมคุณธรรมอย่างม่ันคงและยั่งยืน” 
 
๒. คุณธรรมอัตลักษณ์ โรงเรียนวัดมหาวนาราม  
 ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความพอเพียง จิตอาสา 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๑. ผู้บริหาร ครู นักเรียน มีกระบวนการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณธรรม 
 ๒. โรงเรียนมีกลไกและเครื่องมือในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ท่ีทุกคนมีส่วนร่วม 
 ๓. ผู้บริหาร ครู นักเรียน มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น 
 ๔. ผู้บริหาร ครู นักเรียน พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนลดน้อยลง 
 
๔. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีความพอเพียงและ
มีจิตอาสา  
 ๒. เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีกลไกและเครื่องมือในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ท่ีทุกคนมีส่วนร่วม            
โดยใช้กระบวนการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 ๓. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู นักเรียน มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น และลดพฤติกรรม            
ท่ีไม่พึงประสงค์น้อยลง 
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๕. ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน  
 ๑. สร้างความเข้มแข็งให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
 ๒. บูรณาการกับโครงการต่าง ๆ 
 
๖. แผนปฏิบัติ 
 - แผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
 
๗. ใช้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA เพื่อสร้างสรรค์
คนดี คนเก่ง ศรีมหาวนาราม   เป็นตัวขับเคล่ือนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โรงเรียนวัดมหาวนาราม ขับเคล่ือนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยใช้รูปแบบการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA เพื่อสร้างสรรค์คนดี คนเก่ง ศรีมหาวนาราม เกิดจาก
กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลการทุกฝ่ายท้ังฝ่าย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และชุมชน ร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน 
ร่วมกันตัดสินใจ ร่วมกันดำเนินการ รับผิดชอบร่วมกัน แก้ปัญหาร่วมกัน ส่งผลให้การดำเนินงานของโรงเรียน
ประสบความสำเร็จ และเกิดประโยชน์แก่นักเรียน ชุมชน นักเรียนและชุมชนเข้าถึงการศึกษาได้อย่างแท้จริง  
สนองความต้องการทางการศึกษาของนักเรียน และชุมชน ก่อให้เกิดความพึงพอใจนำไปสู่ประสิทธิผลของการ
ดำเนินงานตามโครงการคุณธรรม สพฐ. โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็น “คนดี คนเก่ง ศรีมหาวนาราม” ตามจุดเน้น
และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน มีตัวบ่งช้ีคนดี ศรีมหาวนาราม ประกอบด้วย คุณธรรมอัตลักษณ์ มีระเบียบวินัย 
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ พอเพียง จิตอาสา และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ คนเก่ง ศรีมหาวนาราม ประกอบด้วย            
มีความรู้ มีทักษะด้านเทคโนโลยี และมีทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑   
 การดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของโรงเรียนวัดมหาวนา
รามดำเนินการอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ โดยมุ่งเน้น
การพัฒนางานอย่างเป็นระบบเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นท่ีประจักษ์ อาทิ โรงเรียน
คุณธรรมระดับ ๒ ดาว ระดับดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รางวัลเหรียญทองแดง หนึ่งโรงเรียนหนึ่ง
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นวัตกรรมของคุรุสภา ระดับภูมิภาค ช่ือนวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน โดยใช้วงล้อแห่งธรรม ประจำปี ๒๕๖๔ รางวัลเหรียญเงิน หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมของคุรุ
สภา ระดับภูมิภาค ช่ือนวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้กระบวนการ ๖ ขั้นตอนเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑  ประจำปี ๒๕๖๔ และผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก รอบส่ี ระดับ
ดี ทุกมาตรฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) โรงเรียนวัดมหา
วนารามได้พัฒนางานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง กำหนดนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม และแผนงานตามโครงการตามบริบทของสถานศึกษา ปฏิบัติตาม
แผนอย่างมีประสิทธิภาพ นำรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ว งจรคุณภาพ 
PDCA เพื่อสร้างสรรค์คนดี คนเก่ง ศรีมหาวนาราม มาเป็นกลไลขับเคล่ือนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนตามโครงการคุณธรรม สพฐ. โดยมีกระบวนการ ดังนี้ 
 ขั้น Plan วางแผนงานคุณธรรมของโรงเรียน 
 โรงเรียนแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อศึกษาและวิเคราะห์นโยบายการศึกษาจุดเน้นด้านคุณธรรม 
หลักสูตรสถานศึกษา และบริบทของสถานศึกษาภายใต้กรอบหลักการคุณธรรมจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และมีจุดเน้น ได้แก่ มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย์  พอเพียง จิตอาสา และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ กำหนดเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์และเป้าหมายความสำเร็จด้านคุณธรรมของโรงเรียน 
 ขั้น Do ลงมือปฏิบัติงานคุณธรรมของโรงเรียน 
 โรงเรียนกำหนดแนวทาง วิธีการพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนโดยจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของโรงเรียน ด้วยกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA โดยมุ่งเน้นพัฒนาคนดี คนเก่ง 
เพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งกำหนดเป็นกลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ ของโรงเรียน จัดโครงสร้าง
การบริหารงานของโรงเรียนท่ีส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม แต่งต้ังคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบแผนงาน
โครงการอย่างชัดเจน  โดยใช้โครงการ กิจกรรม และการส่งเสริมในช้ันเรียนโดยการสอดแทรกในหลักสูตรการ
เรียนการสอน ในช้ันเรียนมีครูประจำช้ัน ซึ่งเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินการส่งเสริม ดูแลช่วยเหลือ และคอยให้
คำปรึกษานักเรียนในด้านต่าง ๆ และประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังมีระบบสนับสนุนในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ งานระดับช้ัน งานระบบดูแลช่วยเหลือ งานแนะแนว งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน งานพัฒนาวินัยและความประพฤตินักเรียน งานประสานเครือข่ายผู้ปกครอง งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องภายในและภายนอก และการสร้างเครือข่ายคุณธรรมกับกลุ่มโรงเรียน โรงเรียนใน
เครือข่าย ผู้ปกครอง องค์กรท่ีมีความเกี่ยวข้องอื่น ๆ ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมให้กับบุคลากรของ
โรงเรียน โรงเรียนมีโครงการพัฒนาบุคลากร มีระบบติดตาม ประเมิน รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารตาม
สายงาน นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมท่ีส่งเสริมคุณธรรมของโรงเรียน 
 ขั้น Check นิเทศ ติดตามงานคุณธรรมของโรงเรียน 
 โรงเรียนมีระบบนิเทศ กำกับติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารอย่างเป็นอย่าง
ระบบสะท้อนผลสำเร็จในการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนงานโครงการท่ีกำหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน จากนั้นจัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระดับ
ปฏิบัติงาน โดยมีการสร้างเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ท้ังระดับโรงเรียน ระดับกลุ่มสาระ/กลุ่มงาน และ
ระดับช้ันเรียน จัดทำเป็นสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
 ขั้น Act ประเมินผลการปฏิบัติงานคุณธรรมของโรงเรียน 
 โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนและระบบควบคุมภายใน นอกจากนี้ยังมีการกำกับติดตาม และประเมินผลคุณภาพจาก
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น การนิเทศติดตามการดำเนินงานจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และการนิเทศภายใน
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สถานศึกษาของงานวิชาการ และการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษาของงานแผนและงบประมาณ เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานท่ีมีคุณภาพรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานคุณธรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA เพื่อสร้างสรรค์
คนดี คนเก่ง ศรีมหาวนาราม เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อใช้บริหารจัดการการดำเนินงานด้านคุณธรรม             
ของโรงเรียน ภายใต้บริบทของสถานศึกษาและกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องด้วยวงจรคุณภาพ 
PDCA โดยใช้หลักการ ร่วมคิด ร่วมกันวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ ร่วมดำเนินการ ร่วมรับผิดชอบ             
ร่วมแก้ปัญหา ร่วมติดตามประเมินผล และร่วมช่ืนชมผลสำเร็จ ทำให้การบริหารจัดการด้านคุณธรรมของโรงเรียน
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นไปตามเป้าประสงค์ของโรงเรียน ดังนี้ 
 ๑. ร่วมคิด โรงเรียนจัดให้มีการประชุม ครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย           
ในชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของนักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน และร่วมกันกำหนด
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาร่วมกันเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาให้ประสบผลสำเร็จ 
 ๒. ร่วมกันวางแผน มีการวางแผนการดำเนินการร่วมกัน ตามการจัดทำประชุมท้ังแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติการ และมีการกำหนดโครงการ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและ
ชุมชน 
 ๓. ร่วมตัดสินใจ เมื่อมีกิจกรรมใดท่ีต้องฟังความเห็นและตัดสินใจร่วมกัน ท่ีมีผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการและส่วนได้ส่วนเสียของนักเรียน ครู ผู้บริหาร  กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย           
จะมีการตัดสินใจร่วมกันบนพื้นฐานของข้อมูลของสถานศึกษาและชุมชน 
 ๔. ร่วมดำเนินการ เมื่อมีกิจกรรมท่ีต้องดำเนินการใด ๆ ของโรงเรียนท่ีเกิดจากการคิดร่วมกัน วางแผน
ร่วมกัน ผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้เสีย จะดำเนินงานในกิจกรรมนั้น ๆ ตามภารกิจหน้าท่ีท่ี
กำหนดร่วมกัน 
 ๕. ร่วมรับผิดชอบ เมื่อมีกิจกรรมท่ีต้องดำเนินการและผลของการดำเนินงานท้ังด้านบวกและด้านลบ
ผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้เสีย จะมีการรับผิดชอบในผลท่ีเกิดขึ้นร่วมกันโดยไม่ทอดท้ิงให้
เป็นปัญหาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ความรับผิดชอบดังกล่าวเป็นไปตามระดับความรับผิดชอบ เช่น ผู้บริหารมีหน้าท่ี
บริหารงาน ครูมีหน้าท่ีสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาการเรียนรู้ ชุมชนทำหน้าท่ีสนับสนุนช่วยเหลือ
กิจกรรมการเรียนรู้ ระดมทรัพยากร เป็นต้น 
 ๖. ร่วมแก้ปัญหา เมื่อมีปัญหาอันเกิดจากการบริหารจัดการหรือการดำเนินงาน ผู้บริหาร ครู กรรมการ
สถานศึกษา และผู้มีส่วนได้เสีย จะหาทางแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกันให้ลุล่วงด้วยดี 
 ๗. ร่วมติดตามประเมินผล  ระหว่างดำเนินงานและหลังการดำเนินงาน ผู้บริหาร ครู กรรมการ
สถานศึกษา และผู้มี ส่วนได้เสีย มีการติดตามและประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานร่วมกัน                 
ในกิจกรรมการประเมินผลการเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินนักเรียนด้วย 
 ๘. ร่วมชื่นชมผลสำเร็จ เมื่อเกิดผลผลิต ผลลัพธ์ หรือความสำเร็จอันเกิดจากการบริหารจัดการร่วมกัน 
ผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนได้เสีย มีความพึงพอใจและช่ืนชมในผลสำเร็จนั้น ๆ ร่วมกัน 
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การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
(ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์) 

 
คุณธรรมเป้าหมาย พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 

 
คุณธรรมอัตลักษณ์ 
 

๑. ระเบียบวินัย 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

- ประพฤติปฏิบัติตนเป็น 
แบบอย่างท่ีดี 
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
- การมาทำงานก่อนและ
กลับหลังเวลาราชการปกติ 
- เป็นผู้นำในการปฏิบัติ
กิจกรรมท่ีก่อให้เกิด
คุณธรรมจริยธรรม 
- กำหนดนโยบาย เป้าหมาย 
ในการทำงานชัดเจน 

- ประพฤติปฏิบัติตนเป็น 
แบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ 
- แต่งกายสะอาด สุภาพ  
เรียบร้อยเหมาะสมตาม 
กาลเทศะและเป็นไปตาม 
ข้อตกลงขอโรงเรียนตามวันท่ี 
กำหนด 
- มาปฏิบัติราชการตรง 
เวลากลับตรงเวลาและ 
ปฏิบัติงานในโรงเรียน 
เต็มเวลา 
- ใช้กิริยาวาจาสุภาพต่อ
ผู้ร่วมงานและศิษย์ 

- ประพฤติปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลงของห้องเรียน 
- ประพฤติปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลงของโรงเรียน 
- แต่งกายถูกระเบียบของ
โรงเรียน  
- การไม่นำโทรศัพท์มา
โรงเรียน 
- การไม่นำอาหารมา
รับประทานนอกโรงอาหาร  
- เดินแถวและเข้าแถวเป็น
แนวสวย 
- ไม่คุย ไม่เล่นหรือหยอก
ล้อกันในเวลาเรียน ควร
ต้ังใจเรียน 

๒. ความรับผิดชอบ 
- มีความรับผิดชอบต่อ 
การบริหารสถานศึกษา 
- ปฏิบัติตามนโยบาย 
ของ หน่วยงานต้นสังกัด 
และ ระเบียบราชการ 
- มาทำงานตรงเวลา 
- จัดระบบบริหารจัดการให้
สะดวก รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
โดยคำนึงถึงความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการเป็นสำคัญ 
 

- มีความรับผิดชอบต่อ 
หน้าท่ีการจัดการสอน 
และงานท่ีได้รับมอบหมาย 
- ปฏิบัติตามนโยบาย 
ของโรงเรียนและระเบียบ 
ราชการ 
- เข้าสอนตรงเวลา 
- มาปฏิบัติงานตรงตามเวลา  
- จัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
 

- ทำความสะอาดบริเวณ 
ท่ีได้รับมอบหมาย 
- เข้าแถวทันเวลาและ 
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย 
ความต้ังใจ 
- มาโรงเรียนทันเวลา 
- ทำงานเสร็จและส่งงาน
ตรงตามเวลาท่ีกำหนด 
- มาโรงเรียนทันเวลา 
- ทำหน้าท่ีตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 
 

 
 
 
 
 



๓๐ 
 

คุณธรรมเป้าหมาย พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 
 
คุณธรรมอัตลักษณ์ 

- มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพ
การเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
- มีความประพฤติดีเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
- นิเทศการเรียนการสอน 
ตามกำหนดการ 

- สร้างโอกาสให้นักเรียนได้
แสดงศักยภาพในด้านต่าง ๆ  
- พัฒนาส่ือและนวัตกรรมท่ี
หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นใน
การเรียน 
 

- ต้ังใจเรียนหนังสือ หมั่น
หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ  
- ระวังรักษาสุขภาพของ
ตนเอง และจัดหาเครื่อง
อุปโภคบริโภคได้ถูกต้อง
และเหมาะสม 

๓. ความซ่ือสัตย์   
ผู้บริหาร ครู นักเรียน 

- บริหารจัดการงานบุคคลให้
เกิดความเสมอภาพ  
เท่าเทียมเป็นธรรม โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 
- บริหารจัดการการเงินและ
งบประมาณให้ถูกต้องโปร่งใส 
คุ้มค่า ตรวจสอบได้มี
ประสิทธิภาพ 
- ไม่แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตน 
 

- ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวโดยมิชอบ 
- ให้ข้อมูลท่ีถูกต้องไม่บิดเบือน
ความเป็นจริง 
- ไม่เอาเวลาราชการไปทำ
ประโยชน์ส่วนตัว 
- เข้าสอนตรงเวลา ไม่ละท้ิง
ห้องเรียน  

- ไม่ลอกการบ้าน                              
- พูดความจริง ไม่โกหก 
- เก็บของได้ส่งครูประกาศ
หาเจ้าของ       
- ไม่ลักขโมยของคนอื่น 
- ไม่สนับสนุนหรือไม่ทนต่อ
การทุจริต 

๔. ความพอเพียง 
- จัดทำแผนงานของโรงเรียน
สอดคล้องกับงบประมาณ 
- ใช้จ่ายตามแผนงาน 
- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

- ใช้และดูแลทรัพย์สินของทาง
ราชการอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
- ใช้จ่ายอย่างประหยัด 
- ใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า 

- ใช้เงินอย่างประหยัด 
- ใช้อุปกรณ์การเรียนและ
ส่ิงของอย่างคุ้มค่า 
- รู้จักประหยัดและเก็บ
ออม 
- รับประทานอาหารให้
หมดจาน 
- รู้จักประดิษฐ์สิง่ของจากเศษ
วัสดุ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

คุณธรรมเป้าหมาย พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก 
 

คุณธรรมอัตลักษณ์ 
 

ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
๕. จิตอาสา 
- ประพฤติตนเป็น 
แบบอย่างด้านการมีจิต 
อาสา ช่วยเหลือผู้อื่น 
เสมอ 
- ทำงานในหน้าท่ีและนอก
เวลาราชการโดยไม่หวังส่ิง
ตอบแทน 
- ส่งเสริม สนับสนุน 
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ความ
ร่วมมือกับชุมชน และ
หน่วยงานอื่นด้วยความเต็ม
ใจ 

- มีน้ำใจ ช่วยเหลือ 
และอาสาทำประโยชน์ 
เพื่อผู้อื่น 
- ทำงานในหน้าท่ีนอกเวลา
ราชการโดยไม่หวังส่ิงตอบแทน 
- จัดสอนเสริมนักเรียนโดยไม่คิด
ค่าตอบแทน 
- อุทิศตน เสียสละเวลาทำงาน
อย่างเต็มท่ี 
- ร่วมกิจกรรมของชุมชน 
 

- ช่วยเหลือ อาสาทำส่ิง
ต่างๆ 
เพื่อสาธารณประโยชน์ 
- อาสาทำงานโดยไม่ต้อง
เรียก 
- เก็บขยะเองโดยไม่ต้องมี
ใครช้ีแนะ 
- เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน 
ชุมชน และสังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

ปีการศึกษา โครงการ/โครงงาน/กิจกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
โครงการ/โครงงาน/กิจกรรม 

โรงเรียนมีโครงการ/โครงงาน/กิจกรรม พัฒนาด้านคุณธรรม  
โครงการท้ังหมด  ๒๔  โครงการ  
๑. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
นักเรียนเพื่อความเป็นพลเมืองดี 
๒. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และโรงเรียนสุจริต 
๓. โครงการธนาคารโรงเรียน 
๔. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ 
๖. โครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
๗. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๘. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste 
๙. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
๑๐. โครงการสนับสนุนการบริหารงานวิชาการ 
๑๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบระดับชาติ 
๑๒. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
๑๓. โครงการพัฒนาระบบวัดผลและประเมินผล 
๑๔. โครงการแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 
๑๕. โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
๑๖. โครงการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุด 
๑๗. โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพในสถานศึกษา 
๑๘. โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปหัตถกรรม 
๑๙. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 
๒๐. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๒๑. โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 
๒๒. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
๒๓. โครงการส่งเสริมการออกกกำลังกายและการเล่นกีฬา 
๒๔. โครงการส่งเสริมทักษะด้านดนตรี และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
 

คณะผู้รับผิดชอบ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดมหาวนาราม 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

 

 
 

แผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โรงเรยีนวัดมหาวนาราม  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
“ปัญหาท่ีอยากแก้” และ “ความดีท่ีอยากทำ” 

โครงานคุณธรรมของโรงเรียน 
 
 
 

คุณธรรมเป้าหมาย ชื่อโครงงาน ชั้น/ห้อง 
 

คุณธรรมท่ี 1  
คุณธรรมท่ี 2  
คุณธรรมท่ี 3  
คุณธรรมท่ี 4  
คุณธรรมท่ี 5  

เดินแถวตรง คงความเงียบ 
นักเรียนดี มีความรับผิดชอบ 
การพัฒนาจิตสำนึกสุจริต เด็กดีศรี ม.ร. 
อนาคตสดใส ได้ด้วยการออม 
พัฒนาจิต เจริญปัญญา เด็กดี มีจิตอาสา พา
โรงเรียนสะอาด 
 

นักเรียนแกนนำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

 
การสร้างความดีด้วยโครงงานคุณธรรม 

                                                                    กลุ่มคุณธรรมด้านความมีระเบียบวินัย 
 

 
 
 
 

โครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  เร่ือง เดินแถวตรง คงความเงียบ 
1. ระบุปัญหา โดยเลือกปัญหา
จากใบงานท่ี 4 ท่ีกลุ่มต้องการ
แก้ไขมากท่ีสุด  

นักเรียนไม่มรีะเบียบวินัยในการเดินแถว 
 
 

2. ระบุสาเหตุของปัญหา โดย
นำมาจากสาเหตุท่ีวิเคราะห์ไว้แล้ว
ในใบงานท่ี  4 และพิจารณา
เพิ่มเติมตามความจำเป็น 

1. นักเรียนขาดทักษะในการเดินแถวที่ถูกต้อง                    
2. นักเรียนขาดจิตสำนึกในการเดินแถว คือ เดินไปก็พูดคุยกันส่งเสียงดัง 
 
 

3. กำหนดวัตถุประสงค์ โดยให้
สอดคล้องกับปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหา 

1. ฝึกฝนให้นักเรียนมีทักษะในการเดินแถวได้อย่างถูกต้อง 
2. ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการเดินแถวให้เป็นระเบียบและมีความเงียบ 

4. กำหนดเป้าหมายของการ
แก้ปัญหานั้น โดยระบุเป้าหมาย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

- เชิงปริมาณ โดยระบุกลุ่มบุคคล 
และจำนวนท่ีต้องการให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง 

- เชิงคุณภาพ โดยระบุพฤติกรรม
บ่งช้ีเชิงบวกท่ีต้องการให้เกิดข้ึน 
โดยกำหนดให้เป็นเป้าหมายระยะ
ส้ันและระยะยาวก็ได้ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ = นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ = นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
มีระเบียบวินัยในการเดินแถวเป็นระเบียบ เรียบร้อย และมีความเงียบ 
- เป้าหมายระยะส้ัน (ระยะ 6 เดือนแรก) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  
- เป้าหมายระยะยาว (ระยะ 12 เดือน) ตลอดปีการศึกษา 2565 
 

5. กำหนดวิธีแก้ไขปัญหา 
(สอดคล้องกับสาเหตุของปัญหา 
และวัตถุประสงค์วิธีการแก้ไขต้อง
เป็นวิธีการเชิงบวก)   
 

1. ประชุมหารือเพื่อหาวิธีในการดำเนินงานตามโครงงาน 
2. แบ่งหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน 
3. ดำเนินการตามแผนงานท่ีกำหนด 
- อบรมให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการเดินแถวอย่างเป็นระเบียบ โดยยึด
หลักการเดินชิดขวา 
- ให้นักเรียนเข้าแถวเดินภายในโรงเรียนอย่างเป็นระเบียบ เดินเป็นแถวเรียง
หนึ่งเอามือไขว้เก็บไว้ด้านหลังและชิดขวาเป็นหลัก   
- ปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการเดินแถวให้เป็นระเบียบ
และมีความเงียบโดยยึดหลักการเดินชิดขวา 

 



๓๕ 
 

 4. สร้างข้อตกลงร่วมกัน 
- นักเรียนเข้าแถวโดยเรียงลำดับจากคนท่ีมีความสูงน้อยท่ีสุดไปหาความสูงมาก
ท่ีสุด 
- นักเรียนเดินแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย รักษาความเงียบ เก็บมือทุกคน 
5. นักเรียนทุกคนนำข้อตกลงไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
6. สรุปผลการดำเนินงาน 

6. กำหนดหลักธรรม พระราชดำรัส 
พระราชดำริ หรือคำสอนท่ีนำมาใช้
ในการดำเนินงานโครงงานคุณธรรม
ให้ประสบความสำเร็จ 

- อิทธิบาท 4 

7. เช่ือมโยงไปสู่คุณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรียน โดยระบุความ
สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมาย 
และพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก ซึ่งนำมา
จากใบงานท่ี 5 

คุณธรรมเป้าหมาย = คุณธรรมท่ี 1 ความมีระเบียบวินัย 
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก = นักเรียนมีระเบียบวินัยในการเดินแถว 
 
 

8. กำหนดวิธีวัดและประเมินผล โดย
กำหนดตัวชี้วัด เพื่อวัดหรือ
ประเมินผลว่ามีการเปล่ียนแปลงใน
กลุ่มเป้าหมายเพียงใด  
วิธีการ  : สอดคล้องกับส่ิงท่ีต้องการ
จะวัด เช่น การเก็บข้อมูลโดยการ
สอบถาม การสังเกต 
เครื่องมือ : สอดคล้องกับวิธีการวัด 
เช่น แบบสอบถาม แบบสังเกต 
ช่วงเวลา : เหมาะสมกับลักษณะของ
โครงงาน 

ตัวชี้วัด = นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ 
100 มีจิตสำนึกในการเดินแถวตรงเป็นระเบียบ ไม่พูดคุยกันในขณะเดินแถว 
วิธีการประเมิน         - การสังเกตพฤติกรรมการเดินแถว 
                   - การสำรวจความพึงพอใจ 
เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน - แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเดินแถว 
                   - แบบสำรวจความสำรวจความพึงพอใจ 
ช่วงเวลาในการประเมิน = การเดินแถวเข้าช้ันเรียนในช่วงเช้าหลังเสร็จ
กิจกรรมหน้าเสาธง 
 

9. ต้ังช่ือโครงงานคุณธรรม ชื่อโครงงานคุณธรรม  = เดินแถวตรง คงความเงียบ 
10. คณะผู้รับผิดชอบ ชื่อคณะผู้รับผิดชอบ  =  กลุ่มคุณธรรมด้านความมีระเบียบวินัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

 
     การสร้างความดีด้วยโครงงานคุณธรรม 

                                                                              กลุ่มคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ 
 

 
 

โครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  เร่ือง นักเรียนดี มีความรับผิดชอบ 
1. ระบุปัญหา โดยเลือกปัญหา
จากใบงานท่ี 4 ท่ีกลุ่มต้องการ
แก้ไขมากท่ีสุด  

เขตพื้นท่ีในความรับผิดชอบไม่สะอาด 

2. ระบุสาเหตุของปัญหา โดย
นำมาจากสาเหตุท่ีวิเคราะห์ไว้แล้ว
ในใบงานท่ี  4 และพิจารณา
เพิ่มเติมตามความจำเป็น 

1. นักเรียนไม่รับผิดชอบมาทำเขตพื้นท่ี                    
2. นักเรียนขาดความร่วมมือกันทำความสะอาดเขตพื้นท่ี 
3. นักเรียนขาดจิตสำนึกในการดูแลความสะอาดส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 
 

3. กำหนดวัตถุประสงค์ โดยให้
สอดคล้องกับปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหา 

1. ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
2. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน 
3. สร้างจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 

4. กำหนดเป้าหมายของการ
แก้ปัญหานั้น โดยระบุเป้าหมาย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

- เชิงปริมาณ โดยระบุกลุ่มบุคคล 
และจำนวนท่ีต้องการให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง 

- เชิงคุณภาพ โดยระบุพฤติกรรม
บ่งช้ีเชิงบวกท่ีต้องการให้เกิดข้ึน 
โดยกำหนดให้เป็นเป้าหมายระยะ
ส้ันและระยะยาวก็ได้ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ = นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – ช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 3 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ = นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 -ช้ันมัธยมศึกษา            
ปีท่ี 3  
มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบมากขึ้น ตระหนักใน
ความสำคัญในการทำหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย และมีความรักใคร่กันในหมู่
คณะ  
- เป้าหมายระยะส้ัน (ระยะ 6 เดือนแรก) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  
- เป้าหมายระยะยาว (ระยะ 12 เดือน) ตลอดปีการศึกษา 2565 
 

5. กำหนดวิธีแก้ไขปัญหา 
(สอดคล้องกับสาเหตุของปัญหา 
และวัตถุประสงค์วิธีการแก้ไขต้อง
เป็นวิธีการเชิงบวก)   
 

1. ร่วมกันประชุมปรึกษาสนทนาเพื่อวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา เรื่องความรับผิดชอบโดยมีครูท่ีปรึกษาร่วมช้ีแจงปัญหาเขตพื้นท่ีท่ีไม่
สะอาด ทำให้มีคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินน้อยครั้ง 
2. เริ่มดำเนินการโดยนักเรียนร่วมกนัวางแผนแต่งต้ังหัวหน้าและแบ่งกลุ่มทำ
แผนผังเขตพื้นท่ีให้ชัดเจนและแบ่งหน้าท่ีดูแล 
3 จัดทำสมุดบันทึก “รักเพื่อน ให้เตือน” เพื่อใช้ในการบันทึกประจำวัน เพื่อ
เตือนความจำ บันทึกกิจกรรมท่ีทำไปแล้ว และส่ิงท่ีต้องทำและเตรียมพร้อม
ในวันพรุง่นี ้
4. แจ้งให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับการจัดทำแนวปฏิบัติและข้อตกลง ซึ่งทุกคน
ต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยประสานกับคณะกรรมการสภา
นักเรียน เรื่อง การตรวจประเมินผลเขตพื้นท่ีพร้อมท้ังจดบันทึกการทำงาน 

 



๓๗ 
 

 
6. กำหนดหลักธรรม พระราชดำรัส 
พระราชดำริ หรือคำสอนท่ีนำมาใช้
ในการดำเนินงานโครงงานคุณธรรม
ให้ประสบความสำเร็จ 

- อิทธิบาท 4 
พระบรมราโชวาท “การจะทำงานให้มีประสิทธิผลและให้ดำเนินไปได้โดย
ราบรื่นนั้น จำเป็นอย่างยิ่งจะต้องทำด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง ไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริงไม่บิดเบือนจุดประสงค์ท่ีแท้จริงของงาน สำคัญท่ีสุดต้อง
เข้าใจความหมายของคำว่า ความรับผิดชอบ เพราะความรับผิดชอบ คือ 
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ทำ จะหลีกเล่ียงละเลยไม่ได้” 

7. เช่ือมโยงไปสู่คุณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรียน โดยระบุความ
สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมาย 
และพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก ซึ่งนำมา
จากใบงานท่ี 5 

คุณธรรมเป้าหมาย = คุณธรรมท่ี 2 ความรับผิดชอบ 
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก = นักเรียนรู้บทบาทหน้าท่ีของตนเอง มีความ
รับผิดชอบและตระหนักในความสำคัญของการทำหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย
และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

8. กำหนดวิธีวัดและประเมินผล โดย
กำหนดตัวชี้วัด เพื่อวัดหรือ
ประเมินผลว่ามีการเปล่ียนแปลงใน
กลุ่มเป้าหมายเพียงใด  
วิธีการ  : สอดคล้องกับส่ิงท่ีต้องการ
จะวัด เช่น การเก็บข้อมูลโดยการ
สอบถาม การสังเกต 
เครื่องมือ : สอดคล้องกับวิธีการวัด 
เช่น แบบสอบถาม แบบสังเกต 
ช่วงเวลา : เหมาะสมกับลักษณะของ
โครงงาน 

ตัวชี้วัด = นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ 
100 มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย 
และมีวินัยในตนเองมากขึ้น 
วิธีการประเมิน         - การบันทึกคะแนนตามเขตท่ีรับผิดชอบ 
                   - การสำรวจความพึงพอใจ 
เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน - แบบประเมินความรับผิดชอบ 
         - แบบสำรวจความสำรวจความพึงพอใจ 
ช่วงเวลาในการประเมิน = ช่วงเช้าก่อนปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง 

9. ต้ังช่ือโครงงานคุณธรรม ชื่อโครงงานคุณธรรม  = นักเรียนดี มีความรับผิดชอบ 
10. คณะผู้รับผิดชอบ ชื่อคณะผู้รับผิดชอบ  =  กลุ่มคุณธรรมด้านความรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๓๘ 
 

 
      การสร้างความดีด้วยโครงงานคุณธรรม 

                                                                              กลุ่มคุณธรรมด้านความซ่ือสัตย์ 
 

 
 
 

โครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน เร่ือง การพัฒนาจิตสำนึกสุจริต เด็กดีศรี ม.ร. 
1. ระบุปัญหา โดยเลือกปัญหาจาก
ใบงานท่ี 4 ท่ีกลุ่มต้องการแก้ไขมาก
ท่ีสุด  

- นักเรียนหยิบส่ิงของของเพื่อนไปเป็นของตนเอง 
- พบเจอเงินหรือส่ิงของหรือเก็บได้แล้วไม่นำไปคืนเจ้าของ 
- ไม่ทำการบ้านด้วยตนเองแต่มาลอกการบ้านเพื่อน 

2. ระบุสาเหตุของปัญหา โดยนำมา
จากสาเหตุท่ีวิเคราะห์ไว้แล้วในใบ
งานท่ี  4 และพิจารณาเพิ่มเติมตาม
ความจำเป็น 

1. นักเรียนมีความอยากได้ของผู้อื่น                    
2. นักเรียนยังขาดความเข้าใจความหมายของคำว่า การลักขโมย 
3. นักเรียนพบเจอของแล้วไม่ส่งคืนเจ้าของ หรือยืมของเพื่อนแล้วไม่คืน 
โดยถือคิดว่าของส่ิงนั้นเป็นของตนเอง 
4. นักเรียนไมซ่ื่อสัตย์กับตัวเองในการทำการบ้านของตน 

3. กำหนดวัตถุประสงค์ โดยให้
สอดคล้องกับปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหา 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ด้าน
ความซื่อสัตย์ และความหมายไม่มีการลักขโมย 
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณธรรมความซื่อสัตย์ มีทัศนคติ วิธีคิดและ
การประพฤติปฏิบัติตาม คุณลักษณะสุจริต เพิ่มพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
และลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
3. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านความซื่อสัตย์ เช่น การพูดความจริง 
การทำการบ้านหรือข้อสอบด้วยตนเอง การใช้โทรศัพท์ให้ถูกท่ี ถูกเวลา 
และมีความเหมาะสมสร้างสรรค์ 

4. กำหนดเป้าหมายของการ
แก้ปัญหานั้น โดยระบุเป้าหมายเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 

- เชิงปริมาณ โดยระบุกลุ่มบุคคล 
และจำนวนท่ีต้องการให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง 

- เชิงคุณภาพ โดยระบุพฤติกรรม
บ่งช้ีเชิงบวกท่ีต้องการให้เกิดข้ึน โดย
กำหนดให้เป็นเป้าหมายระยะส้ันและ
ระยะยาวกไ็ด้ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ = นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ = นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3  
มีจิตสำนึกด้านความซื่อสัตย์ ไม่หยิบส่ิงของของเพื่อนไปเป็นของตนเองไม่มี
การลักขโมยของหรือพบเจอส่ิงของแล้วส่งคืนเจ้าของทันที และความ
ซื่อสัตย์ในการทำการบ้านไม่ลอกการบ้านเพื่อน 
- เป้าหมายระยะส้ัน (ระยะ 6 เดือนแรก) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2565  
- เป้าหมายระยะยาว (ระยะ 12 เดือน) ตลอดปีการศึกษา 2565 
 

5. กำหนดวิธีแก้ไขปัญหา 
(สอดคล้องกับสาเหตุของปัญหา และ
วัตถุประสงค์วิธีการแก้ไขต้องเป็น  

1. นักเรียนและครูอภิปราย วิเคราะห์ สภาพปัญหาในปัจจุบันซึ่งมีผลต่อ
สภาพสังคมและตัวนักเรียนเอง 
2. สร้างความเข้าใจในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญ และ 

 



๓๙ 
 

 
วิธีการเชิงบวก)   ประโยชน์ของการแสดงพฤติกรรมท่ีดีท่ีสมควรการเป็นแบบอย่าง ความ

ภาคภูมิใจในการทำความดี 
3. ประชุมวางแผนโครงงานช่วยกันคิด วิธีการ/แนวทางในการแก้ปัญหา
โดยมีครูท่ีปรึกษาคอยให้คำแนะนำ 
4. กำหนดข้อตกลงร่วมกันในห้องเรียน เพื่อปฏิบัติในทางเดียวกัน เช่น 
- เมื่อต้องการจะใช้ของของผู้อื่น ต้องบอกเจ้าของก่อนหรือขออนุญาต
เจ้าของก่อน และให้เจ้าของเขาอนุญาต 

6. กำหนดหลักธรรม พระราชดำรัส 
พระราชดำริ หรือคำสอนท่ีนำมาใช้ใน
การดำเนินงานโครงงานคุณธรรมให้
ประสบความสำเร็จ 

ฆราวาสธรรม 4 ธรรมของผู้ครองเรือนผู้มีคุณสมบัติของผู้ประสบ
ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตทางโลก ประกอบด้วย 
- สัจจะ แปลว่า จริง ตรง แท้ มีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐาน 
- ทมะ แปลว่า ฝึกตน ข่มจิต และรักษาใจบังคับตัวเองเพื่อลดละกิเลส 
รักษาสัจจะ 
- ขันติ แปลว่า อดทน อดกล้ันต่อการบีบบังคับของกิเสส 
- จาคะ แปลว่า เสียสละ บริจาคส่ิงท่ีไม่ควรมีอยู่ในตน โดยเฉพาะกิเลส 
หลักธรรมของศีล 5 ข้อ 2 ที่ว่า อทินฺนาทานา เวรมณี สิกฺขาปท สมาทิ
ยามิ แปลว่า เว้นจากการลักทรัพย์ เอาส่ิงของท่ีเจ้าของไม้ได้ให้ รวมถึงการ
เบียดบัง ฉ้อราษฎร์ บังหลวงเอาเปรียบคนอื่นด้วย แม้แต่คิดหรือวางแผนก็
ถือว่าผิด 
ศาสตร์พระราชา พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 
“คนท่ีไม่มีความสุจริต คนท่ีไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะ
สร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ท่ีมีความสุจริตและความ
มุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ท่ีเป็นคุณเป็นประโยชน์แท้จริงได้
สำเร็จ” (พระราชดำรัส เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2522) 

7. เช่ือมโยงไปสู่คุณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรียน โดยระบุความสอดคล้อง
กับคุณธรรมเป้าหมาย และพฤติกรรม
บ่งช้ีเชิงบวก ซึ่งนำมาจากใบงานท่ี 5 

คุณธรรมเป้าหมาย = คุณธรรมท่ี 3 ความซื่อสัตย์ 
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก = นักเรียนมีจิตสำนึกไม่มีการลักขโมยเมื่อพบเจอ
ส่ิงของส่งคืนเจ้าของทันที ขออนุญาตทุกครั้งก่อนหยิบของผู้อื่น และคืน
ส่ิงของผู้อื่นเมื่อใช้เสร็จแล้ว และทำการบ้านด้วยตนเองไม่ลอกการบ้าน
เพื่อน 

8. กำหนดวิธีวัดและประเมินผล โดย
กำหนดตัวชี้วัด เพื่อวัดหรือประเมินผล
ว่ามีการเปล่ียนแปลงในกลุ่มเป้าหมาย
เพียงใด  
วิธีการ  : สอดคล้องกับส่ิงท่ีต้องการ
จะวัด เช่น การเก็บข้อมูลโดยการ
สอบถาม การสังเกต 
เครื่องมือ : สอดคล้องกับวิธีการวัด  

ตัวชี้วัด = นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ 
100 มีจิตสำนึกด้านความซื่อสัตย์ ไม่มีการลักขโมยของหรือพบเจอส่ิงของ
แล้วส่งคืนเจ้าของทันที และความซื่อสัตย์ในการทำการบ้านไม่ลอกการบ้าน
เพื่อน  
วิธีการประเมิน         - คะแนนแบบประเมินการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
                   - คะแนนแบบประเมินผลการเรียนรู้ด้านความ
ซื่อสัตย ์
                   - การตรวจสมุดบันทึกความดี 



๔๐ 
 

 
เช่น แบบสอบถาม แบบสังเกต 
ช่วงเวลา : เหมาะสมกับลักษณะของ
โครงงาน 

เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน - แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน 
         - สมุดบันทึกการทำความดี 
                           - แบบประเมินผลการเรียนรู้ด้านความซื่อสัตย์ 
ช่วงเวลาในการประเมิน = สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 

9. ต้ังช่ือโครงงานคุณธรรม ชื่อโครงงานคุณธรรม  = การพัฒนาจิตสำนึกสุจริต เด็กดีศรี ม.ร. 

10. คณะผู้รับผิดชอบ ชื่อคณะผู้รับผิดชอบ  =  กลุ่มคุณธรรมด้านความซ่ือสัตย์สุจริต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

 
    การสร้างความดีด้วยโครงงานคุณธรรม 

                                                                              กลุ่มคุณธรรมด้านความพอเพียง 
 

 
 

โครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน  เร่ือง อนาคตสดใส ได้ด้วยการออม 
1. ระบุปัญหา โดยเลือกปัญหาจาก
ใบงานท่ี 4 ท่ีกลุ่มต้องการแก้ไขมาก
ท่ีสุด  

นักเรียนใช้จ่ายเงินไม่เป็น ซื้อของฟุ่มเฟือยไม่มีประโยชน์ ไม่รู้จักประหยัด
และออมเงิน  
 

2. ระบุสาเหตุของปัญหา โดยนำมา
จากสาเหตุท่ีวิเคราะห์ไว้แล้วในใบ
งานท่ี  4 และพิจารณาเพิ่มเติมตาม
ความจำเป็น 

- นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ไม่สามารถนำ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้ 

3. กำหนดวัตถุประสงค์ โดยให้
สอดคล้องกับปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหา 

1 เพื่อให้นักเรียนรู้จักวางแผนเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน และมีวินัยในการใช้
จ่ายเงิน 
2 นักเรียนตระหนักถงึการออมเป็นการดำเนินชีวติอย่างพอเพียงตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนในการดำเนินชีวิตด้านต่าง ๆ          

4. กำหนดเป้าหมายของการ
แก้ปัญหานั้น โดยระบุเป้าหมายเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 

- เชิงปริมาณ โดยระบุกลุ่มบุคคล 
และจำนวนท่ีต้องการให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง 

- เชิงคุณภาพ โดยระบุพฤติกรรม
บ่งช้ีเชิงบวกท่ีต้องการให้เกิดข้ึน โดย
กำหนดให้เป็นเป้าหมายระยะส้ันและ
ระยะยาวกไ็ด้ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ = นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - ช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3จำนวน 503 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ = นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3  
มีความรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จัก
ประหยัด มีวินัยในการออม ไม่ซื้อของเล่น ไมซ่ื้อขนมที่ไม่มีประโยชน์ เงิน
ค่าขนมท่ีผู้ปกครองให้เงินเหลือกลับบ้าน มีเงินใช้จ่ายในยามจำเป็น 
- เป้าหมายระยะส้ัน (ระยะ 6 เดือนแรก) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2565  
- เป้าหมายระยะยาว (ระยะ 12 เดือน) ตลอดปีการศึกษา 2565 
 

5. กำหนดวิธีแก้ไขปัญหา 
(สอดคล้องกับสาเหตุของปัญหา และ
วัตถุประสงค์วิธีการแก้ไขต้องเป็น
วิธีการเชิงบวก)   
 

1. ครูประจำช้ันและนักเรียนร่วมกันสำรวจปัญหาการใช้จ่ายเงินของตนเอง
และ 
เพื่อน ๆ 
2. นักเรียนประเมินความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของตนเอง 
3. นักเรียนต้ังเป้าหมายในการปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
4. จัดทำสมุดฝากเงินประจำช้ันเรียนและให้นักเรียนนำเงินมาฝากครู
ประจำช้ันทุกวัน 

 



๔๒ 
 

 
 5. ร่วมสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบในการ

ออมเงินเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ประเมินผลจากความถ่ีของการฝากเงินเป็นการนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยนักเรียนประเมินตนเอง และ 
เพื่อนประเมิน 

6. กำหนดหลักธรรม พระราชดำรัส 
พระราชดำริ หรือคำสอนท่ีนำมาใช้
ในการดำเนินงานโครงงานคุณธรรม
ให้ประสบความสำเร็จ 
 

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ (ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตน)  : เป็นคำสอนให้บุคคล
พึ่งตนเอง ซึง่แนวทางของระบบเศรษฐกิจพอเพียงได้มุ่งเน้นให้รู้จักพึ่งตนเอง
ในการทำมาหาเล้ียงชีพในการสร้างฐานะและการเก็บรักษาทรัพย์ท่ีหามาได้ 
เพื่อจับจ่ายใช้สอยในยามจำเป็นนอกจากเป็นท่ีพึ่ง   แห่งตนแล้วจะต้องเป็น
ท่ีพึ่งของบุคคลอื่นด้วย นอกจากนี้ในระดับบุคคลแล้วยังมุ่งเน้นให้เป็นการ
ทำให้พัฒนาประเทศชาติให้พึ่งตนเองในลักษณะ “เศรษฐกิจพอเพียง” 

7. เช่ือมโยงไปสู่คุณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรียน โดยระบุความ
สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมาย 
และพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก ซึ่งนำมา
จากใบงานท่ี 5 

คุณธรรมเป้าหมาย = คุณธรรมท่ี 4 ความพอเพียง 
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก = นักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในใช้ในชีวิตประจำวันด้วยการออมทรัพย์ 
 

8. กำหนดวิธีวัดและประเมินผล โดย
กำหนดตัวชี้วัด เพื่อวัดหรือ
ประเมินผลว่ามีการเปล่ียนแปลงใน
กลุ่มเป้าหมายเพียงใด  
วิธีการ  : สอดคล้องกับส่ิงท่ีต้องการ
จะวัด เช่น การเก็บข้อมูลโดยการ
สอบถาม การสังเกต 
เครื่องมือ : สอดคล้องกับวิธีการวัด 
เช่น แบบสอบถาม แบบสังเกต 
ช่วงเวลา : เหมาะสมกับลักษณะของ
โครงงาน 

ตัวชี้วัด = นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ 
100 รู้จักการออม เห็นคุณค่าของการออม มีทักษะการวางแผนการใช้จ่าย
และใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด  
วิธีการประเมิน         - การสังเกต 
                   - จัดทำแบบบันทึกการออมเงิน                                            
                            - การทำรายรับรายจ่าย 
เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน - แบบสังเกต 
         - แบบบันทึกการออมเงินดี 
                           - สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของนักเรียน 
ช่วงเวลาในการประเมิน = สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 

9. ต้ังช่ือโครงงานคุณธรรม ชื่อโครงงานคุณธรรม  = อนาคตสดใส ได้ด้วยการออม 
10. คณะผู้รับผิดชอบ ชื่อคณะผู้รับผิดชอบ  =  กลุ่มคุณธรรมด้านความพอเพียง  

 
 
 
 
 
 

 
 



๔๓ 
 

 
    การสร้างความดีด้วยโครงงานคุณธรรม 

                                                                              กลุ่มคุณธรรมด้านจิตอาสา 
 

 
 
 

โครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน เร่ือง พัฒนาจิต เจริญปัญญา เด็กดี มีจิตอาสา พาโรงเรียนสะอาด 
1. ระบุปัญหา โดยเลือกปัญหาจาก
ใบงานท่ี 4 ท่ีกลุ่มต้องการแก้ไขมาก
ท่ีสุด  

โรงเรียนขาดนักเรียนท่ีมีความเสียสละในการช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ทางโรงเรียน ไม่มีภาวะสภาพห้องน้ำมีกล่ินเหม็น สกปรก มีเศษถุงพลาสติก 
แก้วน้ำพลาสติก และเศษขยะอื่น ๆ ตามท่ีต่าง ๆ บริเวณโรงเรียน 

2. ระบุสาเหตุของปัญหา โดยนำมา
จากสาเหตุท่ีวิเคราะห์ไว้แล้วในใบ
งานท่ี  4 และพิจารณาเพิ่มเติมตาม
ความจำเป็น 

1. นักเรียนไม่มีความเสียสละในการช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของทาง
โรงเรียน เช่น งานจราจรภายในโรงเรียน เป็นต้น 
2. นักเรียนขาดความรับผิดชอบในการรักษาส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน ทำ
ให้สภาพห้องน้ำมีกล่ินเหม็น สกปรก มีเศษถุงพลาสติก แก้วน้ำพลาสติก 
และเศษขยะอื่น ๆ ตามท่ีต่าง ๆ บริเวณโรงเรียน  
3. นักเรียนไม่มีภาวะผู้นำขาดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

3. กำหนดวัตถุประสงค์ โดยให้
สอดคล้องกับปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหา 

1. เพื่อพัฒนาการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ/จิต
อาสา เสียสละ พร้อมท่ีจะช่วยเหลือสังคม 
2. เพื่อฝึกภาวะผู้นำของนักเรียน 
3. เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและรู้จักปรับตัวและสามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 
4. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความเสียสละ ความมีนำใจช่วยเหลืองานของ
โรงเรียน 
5. เพื่อพัฒนานักเรียนในการลงมือทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้านจิตสาธารณะ/
จิตอาสา ร่วมกัน 

4. กำหนดเป้าหมายของการ
แก้ปัญหานั้น โดยระบุเป้าหมายเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 

- เชิงปริมาณ โดยระบุกลุ่มบุคคล 
และจำนวนท่ีต้องการให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง 

- เชิงคุณภาพ โดยระบุพฤติกรรม
บ่งช้ีเชิงบวกท่ีต้องการให้เกิดข้ึน โดย
กำหนดให้เป็นเป้าหมายระยะส้ันและ
ระยะยาวกไ็ด้ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ = นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - ช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี 3จำนวน 503 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ = นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3  
นักเรียนมีความเสียสละในการช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน 
รู้จักเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เกิดความสามัคคีในหมู่
คณะ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตาม โรงเรียน
และชุมชนมีความสะอาดร่มรื่น น่าอยู่ 
- เป้าหมายระยะส้ัน (ระยะ 6 เดือนแรก) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2565  
- เป้าหมายระยะยาว (ระยะ 12 เดือน) ตลอดปีการศึกษา 2565 
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5. กำหนดวิธีแก้ไขปัญหา  
(สอดคล้องกับสาเหตุของปัญหา และ
วัตถุประสงค์วิธีการแก้ไขต้องเป็น
วิธีการเชิงบวก)   

1. นักเรียนและครูร่วมประชุมวางแผนคิดค้นสภาพปัญหาและร่วมกำหนด 
แนวทางในการทำกิจกรรมร่วมกัน 
2. กำหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมช้ีแจงสร้างความเข้าใจในการ
ดำเนินงานและข้อตกลงหรือเกณฑ์ในการประเมินแจ้งนักเรียนทุกคนในท่ี
ประชุม 
3. ดำเนินการปฏิบัติกิจกรรมตามท่ีได้รับมอบหมายในแต่ละพื้นท่ี เช่น 
กิจกรรมแบ่งเขตรับผิดชอบ กิจกรรมจิตอาสาบริการชุมชน กิจกรรม 5 ส. 
กิจกรรมท่ีร่วมงาน 
ประเพณีกับชุมชน กิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การใช้สิทธิ์ 
เลือกตั้ง กำจัดลูกน้ำยุงลาย และกิจกรรมอื่น ๆ ในโรงเรียน เป็นต้น 
4. เชิญชวนประชาสัมพันธ์นักเรียนให้ร่วมกันทำกจิกรรมจิตอาสาฯ อย่าง
เต็มใจเพื่อจะเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนเพื่อเกิด
จิตสำนึกท่ีดีต่อสถานศึกษา 
5. ตักเตือนนักเรียนท่ีไม่กระทำกิจกรรมจิตอาสาฯ พร้อมช้ีแจงเหตุผลกับ
นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไมพ่ึงประสงค์หรือไม่ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ
มอบหมายให้เสร็จส้ิน ถ้าเตือนแล้วไม่ฟังก็แจ้งรายช่ือกับครูประจำช้ันเพื่อ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้เกิดความเหมาะสมกับกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย 
6. ชมเชยนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมดีท่ีน่าควรยกย่องประจำช้ันเรียนหน้าเสาธง 
7. ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรม และประเมินผลการทำกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาโรงเรียน โดยให้นักเรียนบันทึกการปฏิบัติงานไว้ในสมุดบันทึกทุกครั้ง  
8. ตรวจสอบสมุดบันทึกของนักเรียนแต่ละคนอย่างต่อเนื่อง  
9. รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมต่อคุณครูประจำช้ันและในท่ีประชุม 

6. กำหนดหลักธรรม พระราชดำรัส 
พระราชดำริ หรือคำสอนท่ีนำมาใช้ใน
การดำเนินงานโครงงานคุณธรรมให้
ประสบความสำเร็จ 

- อิทธิบาท 4 
พระราชดำรัส พระราชทานในพิธีพระราชทาน ธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้าน
จังหวัดขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 กุมภาพันธ์ 2519 “…
เมืองไทยนี้ อยู่ได้ด้วยความสามัคคี ด้วยความเข้มแข็ง ด้วยความเสียสละ 
อาศัยความเห็นอกเห็นใจ ซึ่งกันและกัน และถ้ารักษาความเห็นอกเห็นใจนี้
แล้ว ประเทศชาติ 
ของเราก็จะเป็นท่ีอาศัยท่ีอุดมสมบูรณ์และน่าสบายต่อไปช่ัวกาลนาน…” 

7. เช่ือมโยงไปสู่คุณธรรมอัตลักษณ์
ของโรงเรียน โดยระบุความสอดคล้อง
กับคุณธรรมเป้าหมาย และพฤติกรรม
บ่งช้ีเชิงบวก ซึ่งนำมาจากใบงานท่ี 5 

คุณธรรมเป้าหมาย = คุณธรรมท่ี 5 จิตอาสา 
พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก = นักเรียนมีความเสียสละในการช่วยเหลือ
กิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน รู้จักเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เรียนรู้
การเป็นผู้นำและผู้ตาม โรงเรียนและชุมชนมีความสะอาดมากขึ้น  

8. กำหนดวิธีวัดและประเมินผล โดย
กำหนดตัวชี้วัด เพื่อวัดหรือประเมินผล
ว่ามีการเปล่ียนแปลงในกลุ่มเป้าหมาย
เพียงใด  
วิธีการ  : สอดคล้องกับส่ิงท่ีต้องการ 

ตัวชี้วัด = นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ 
100 มีความเสียสละในการช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน 
เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีภาวะผู้นำและผู้ตาม  
วิธีการประเมิน         - การสังเกต  



๔๕ 
 

 
จะวัด เช่น การเก็บข้อมูลโดยการ
สอบถาม การสังเกต 
เครื่องมือ : สอดคล้องกับวิธีการวัด 
เช่น แบบสอบถาม แบบสังเกต 
ช่วงเวลา : เหมาะสมกับลักษณะของ
โครงงาน 

                            - การบันทึกการปฏิบัติงาน                                            
                            - การประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน  
                   - การประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและ    
                              สาธารณประโยชน์  
เคร่ืองมือที่ใช้ประเมิน - แบบสังเกต 
         - แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 
                           - แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
        - แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
ช่วงเวลาในการประเมิน = ช่วงเช้าก่อนปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงและ 
                                  ตามวาระ 

9. ต้ังช่ือโครงงานคุณธรรม ชื่อโครงงานคุณธรรม  = พัฒนาจิต เจริญปัญญา เด็กดี มีจิตอาสา พา
โรงเรียนสะอาด 

10. คณะผู้รับผิดชอบ ชื่อคณะผู้รับผิดชอบ  =  กลุ่มคุณธรรมด้านจิตอาสา  
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โครงานคุณธรรมของห้องเรียน 
 

ชั้น ชื่อโครงงานคุณธรรม ผู้รับผิดชอบ 
อนุบาล ๒.๑  ท้ิงขยะถูกท่ีดูดีสะอาดตา นางฉัตรทริกา พานิชย์วิไล 
อนุบาล ๒.๒  เข้าแถวด้วยใจฝึกวินัยด้วยตัวเรา นางสาวธนาภา ชมดวง 
อนุบาล ๓.๑  เดินสวย...ด้วยตัวเรา นางสาววนิดา  ทองพลับ 
อนุบาล ๓.๒  หนูน้อยน่ารักรู้จักเข้าแถว นางสาวลออ   เอี่ยมอ่อน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑.๑ เก้าอี้ตัวเก่ง ๑. นางสาวชนนิกานต์  บัวเกตุ  

๒. นางภัทชา  กิจสมบูรณ์ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑.๒ ห้องเรียนของหนนู่าอยู่น่ามอง นางพรทิพย์  พวงทอง 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒.๑ เก็บไว้ ใช้ได้ นางสาวพลอยไพลิน  ดารายิ้มฤทธิ์ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒.๒ ห้องเรียนสวยด้วยมือเรา ๑. นายสมหมาย  สุขหล่อ 

๒. นางสาวจารุวรรณ  มังคละ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓.๑ รองเท้าเข้าแถวเป็นระเบียบ 

หายก็รู้ ดูก็งามตา 
๑. นางพัทธ์ชัญ  ช่างประดิษฐ์ 
๒. สิบเอกสัญชัย  นาคบุรี    

ประถมศึกษาปีท่ี ๓.๒ เปิด...แล้วปิดไฟ นางชลิตตา   สร้อยมี 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔.๑ ขึ้นลงชิดขวารักษาระเบียบวินัย นางกนกวรรณ  ชมพู 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔.๒ ห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียน สิบเอกกิตติศักดิ์  มีก่ำ  
ประถมศึกษาปีท่ี ๕.๑ มารยาทไทย นางสาวรัญฑ์ฐิญา    ไสยราช 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕.๒ ห้องเรียนสะอาดปราศจากขยะ นางฐิติมา  ปัญญาดิษฐวงษ์ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖.๑ ส่ือประดิษฐ์ปลูกจิตสาธารณะ ว่าท่ีร้อยตรีธานี  ธีรโรจน์ไพศาล 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖.๒ สร้างการดี รู้หน้าท่ีสร้างวินัย ด้วยหัวใจ

คุณธรรม 
๑. นายกิจสุพัฒ  บังวรรณ 
๒. นางศรีนภา  นาควิโรจน์ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ สร้างสำนึกนักเรียนด้วยจิตอาสา
แก้ปัญหาห้องเรียน 

๑. นางสาวรัสกุลภรณ์ ประสงค์วีรวุฒิ   
๒. นางจริยา  หอมสะอาด 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒.๑ ไม่ส่งเสียงดัง สร้างพลัง ปลูกฝังระเบียบ
วินัย 

๑. นางสาวมนภรณ์  พรรณพิพัฒน ์
๒. นางสาวธัญวรัตน์  ทองแพ 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๒.๒ ส่ิงของต้องรักษา ๑. นายวิสูตร  แซ่ตัน 
๒. นางเบญจรัตน์  พุทธรักษ์     

มัธยมศึกษาปีท่ี ๓.๑ Smart student นางกรรณิกา  ล้ิมประเสริฐ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓.๒ มีวินัย ห้องเรียนไฉไล ใส่ใจความสะอาด นางนารา สังข์นาค 
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ตัวชี้วัดในการพัฒนา 
โรงเรียนสู่ 
โรงเรียนคุณธรรม 
 

๑. มีกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมท้ังโรงเรียน  
๒. มีกลไกคณะทำงานและใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือ  
ท่ีทุกคนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  
๓. พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น  
๔. พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนลดลง  
๕. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ใน
โรงเรียน จากทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  
๖. มีองค์ความรู้ /นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและมี
การ บูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน  
๗. เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมในชุมชน 

 
แผนภูมิการดำเนินงานด้านคุณธรรม โรงเรียนวัดมหาวนาราม 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

 งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมได้ดำเนินงานตามนโยบายต้นสังกัด และนโยบายของสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ พร้อมท้ังประชุมเพื่อทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาทุกครั้ง นำผลมาปรับปรุง และ
วางแผนการดำเนินงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างความเข้าใจและช้ีแจงการดำเนินงานให้แก่ครูท่ีปรึกษา
เพื่อขยายผลไปสู่นักเรียนทุกคน กำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียน ครู และผู้บริหาร รวบรวมข้อมูลและ
กำหนดเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน สร้างนวัตกรรมเพื่อขับเคล่ือนงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิด
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน และนำแผนงานสู่การปฏิบัติโดยใช้โครงงาน
คุณธรรมท่ีสอดรับกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ให้นักเรียนเป็นผู้จัดทำโครงงานคุณธรรม โดยมีครูท่ีปรึกษา
เป็นผู้ให้การสนับสนุน แนะนำ และดูแลช่วยเหลือ หัวหน้าระดับช้ันทำการนิเทศ ติดตามเป็นระยะ ๆ ในด้านการ
ดำเนินกิจกรรม โครงการตามแผนปฏิบัติการ หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจะเป็นผู้ติดตาม และ
ประเมินผลโครงการ มีการนำเสนอโครงงานคุณธรรมเพื่อสรุปผล และประเมินผลการดำเนินงานของทุกระดับช้ัน 
หัวหน้าระดับช้ัน และงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ร่วมกันสรุปผลการดำเนินงาน ประเมินผล และวิเคราะห์ผล
การดำเนินงาน รายงานผลให้แก่ผู้บังคับบัญชา นำข้อมูลย้อนกลับมาวิเคราะห์ และปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อให้
เกิดการพัฒนาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

เคร่ืองมือสำคัญในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย 
การสื่อสารสร้างความเข้าใจทั้งโรงเรียน เพื่อให้ทราบเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงาน 
 โรงเรียนวัดมหาวนาราม ได้ดำเนินการส่ือสารสร้างความเข้าใจท้ังโรงเรียน โดยการประชุมร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความตระหนัก และความเข้าใจเรื่องโรงเรียนคุณธรรม ให้ทุกคน
รับทราบนโยบาย และเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานท่ีโรงเรียนจะต้องร่วม มือกันร่วมคิด ร่วมทำ               
ร่วมแก้ปัญหา และดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน และผล               
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเพื่อให้ทุกคนเกิดความตระหนักและร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ดังนี้ 
 - มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ซึ่งมีโครงการท่ีส่งเสริมการมีคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ โครงการส่งเสริมความสามารถด้านการคิด ทักษะชีวิต              
ทักษะการส่ือสารอย่างสร้างสรรค์ โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น 
 - มีการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 - มีการประเมิน และสรุปรายงานผลการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรม และนำผลการประเมิน
มาพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง 
 - มีการพัฒนาครูแกนนำและนักเรียนแกนนำโดยการเข้าร่วมอบรมโครงการ/กิจกรรมด้านคุณธรรม               
ท่ีจัดขึ้นโดยหน่วยงานต้นสังกัด และภาคีเครือข่าย 
 - มีการจัดทำเอกสารแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
 - มีการส่งเสริม สนับสนุน และเสริมแรงให้ ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก และใช้คุณธรรมใน                  
การแก้ปัญหา 
 - มีการจัดทำเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ป้ายนิเทศ เฟชบุ๊ก เว็บไซต์     
ของโรงเรียน 
 
การสร้างแกนนำ (ครู-นักเรียน) เพื่อเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย 
 โรงเรียนมีการแต่งต้ังครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ท ำหน้าท่ีเป็นครูแกนนำใน                      
การรับผิดชอบคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนท้ัง ๕ ด้าน เพื่อเป็นผู้นำในการขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมายโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว โดยมีการดำเนินการขับเคล่ือนดังนี้ 
 - ผู้บริหารและตัวแทนครูแกนนำเข้าร่วมอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ท่ีจัดขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ และเข้าร่วม
อบรม. เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 - จัดให้มีการประชุมครูและบุคลากรเพื่อให้ครูแกนนาถ่ายทอดการดาเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
 - มีการคัดเลือกนักเรียนแกนนำในแต่ละห้องเรียนเพื่อเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการทำโครงงานคุณธรรม 
เพื่อนำผลการอบรมมาดำเนินการจัดทำโครงงาน ๑ ห้องเรียน ๑ โครงงานคุณธรรม ท้ังนี้เพื่อให้การดำเนินงาน
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของโรงเรียน 
 - มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น กิจกรรมนั่งสมาธิ กิจกรรมตักบาตรเช้าวันศุกร์ 
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นต้น 
 - มีการส่งเสริม สนับสนุน และเสริมแรงในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวก เช่น 
การยกย่องชมเชย การมอบเกียรติบัตร เป็นต้น 
 
 



๕๐ 
 

การนิเทศติดตามภายใน และการนิเทศติดตามโดยผู้นิเทศ 
 โรงเรียนมีกระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. อย่างสม่ำเสมอ            
ท้ังการนิเทศติดตามภายใน และการนิเทศติดตามโดยผู้นิเทศ โดยมีการดำเนินงานการนิเทศ กำกับ ติดตาม ดังนี้ 
 - มีคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการเป็นทางการ ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าสายช้ัน และหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นผู้นิเทศให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 - มีการจัดทำแผนการกำกับนิเทศติดตาม 
 - มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม เป็นไปตามแผนการกำกับนิเทศติดตาม โดยคณะกรรมการเป็น 
ผู้นิเทศให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 - มีการจัดทำรายงานผลการนิเทศ รายงานผลสรุปกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ 
 - รับการนิเทศการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จากศึกษานิเทศผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ของเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ 
 - ร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบัติงาน ร่วมกันแก้ปัญหา นำองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการดำเนินการนิเทศ                    
กำกับ ติดตาม มาใช้ในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ให้บรรลุเป้าหมาย 
 
การส่งเสริมสนับสนุน และการเสริมแรงในรูปแบบต่าง ๆ 
 โรงเรียนบ้านวัดมหาวนาราม โดยผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการส่งเสริมสนับสนุนและการเสริมแรง                
แก่คณะครู นักเรียนและกลุ่มบุคคลท้ังในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชนในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูและนักเรียน มีการส่งเสริมสนับสนุนผู้ท่ีเป็นแบบอย่างด้าน
คุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนเห็นเชิงประจักษ์ ท้ังกลุ่มบุคคลในโรงเรียนและในชุมชน ดำเนินการเสริมแรงด้วย
การคัดสรรเลือกนักเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดี มีการกล่าวชมเชยหน้าเสาธงสำหรับกลุ่ม             
ท่ีดำเนินกิจกรรมได้ดี ประกาศยกย่อง ช่ืนชม มอบรางวัลหรือเกียรติบัตรเชิดชู ยกเป็นตัวอย่างให้สาธารณชนรับรู้
ถึงการทำดีและเป็นการกระตุ้นให้เกิดแบบอย่างท่ีดี และจัดนิทรรศการให้นักเรียนได้นำเสนอผลงาน แลกเปล่ียน
เรียนรู้และเป็นตัวอย่างได้ มีรูปแบบการส่งเสริมสนับสนุนและการเสริมแรงด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 
 - กระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ดำเนินการนิ เทศ                 
แบบกัลยาณมิตร ผู้นิเทศให้คำแนะนำช่วยเหลือ ตลอดจนเสริมแรงให้กำลังใจ 
 - มีการให้รางวัล ชมเชย มอบเกียรติบัตรระดับโรงเรียนเพื่อเชิดชูเกียรติสำหรับผู้ประพฤติดี 
 - มีการมอบเกียรติบัตรจากชุมชน และหน่วยงานระดับต่าง ๆ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนผู้ประพฤติดี 
 - มีการยกย่องผลงานความสำเร็จท่ีเกิดจากการจัดทำโครงงานสู่การปฏิบัติปรับเปล่ียนพฤติกรรม
นักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์อย่างต่อเนื่อง เช่น การมาโรงเรียนแต่เช้า เขตรับผิดชอบสะอาด เป็นต้น 
 
การสร้างกลไกการมีส่วนร่วม 
       ผู้บริหารให้โอกาสทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล คำแนะนำ ให้โอกาสร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา
และร่วมชื่นชมความสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน ทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการขับเคล่ือนกิจกรรมส่งเสริมความดีในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้แผนพัฒนาโรงเรียน คุณธรรมและ
แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของนักเรียนอย่างยั่งยืน รวมท้ังมอบหมายให้ครูประจำช้ันจัดกิจกรรม                   
การเรียนรู้ให้นักเรียนร่วมกันทำโครงงานคุณธรรมในช้ันเรียน ซึ่งเป็นโครงงานท่ีนักเรียนร่วมกันคิด ร่วมกันเลือก 
ร่วมกันทำ ทุกคนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติจริง ให้ครูบูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้และแผนงาน/โครงการหรือ 



๕๑ 
 

กิจกรรมของโรงเรียนท่ีทำอยู่ให้ขับเคล่ือนไปสู่คุณธรรมเป้าหมายท่ีกำหนดท่ีสะท้อนคุณธรรมอัตลักษณ์                    
ของโรงเรียน ดังนี้ 
 - การมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนกิจกรรมส่งเสริมความดีในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้แผนพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติ 
 - การสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนร่วมกันทำโครงงานคุณธรรมในช้ันเรียน                   
ตามรูปแบบโครงการ ๑ ห้องเรียน ๑ โครงงานคุณธรรม 
 - การสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการร่วมกันคิด ร่วมกันเลือก ร่วมกันทำ ลงมือปฏิบัติจริง 
 - การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกคนบูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ แผนงาน/โครงการ หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนท่ีมีอยู่ให้ขับเคล่ือนไปสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 - การสนับสนุนให้มีเวทีนำเสนอโครงงาน โดยแกนนำนักเรียนคุณธรรม (สภานักเรียน) คัดเลือกโครงงาน
ท่ีประสบผลสำเร็จท่ีนำไปสู่การปฏิบัติปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียนในช้ันเรียนนำเสนอหน้ าห้องประชุมเพื่อ                
เป็นการยกย่องผลงานความสำเร็จท่ีเกิดขึ้น 
 
การทบทวนหลังปฏิบัติงาน : (After Action Review : AAR) 
 โรงเรียนจะมีการประชุมเป็นประจำทุกสัปดาห์ พร้อมท้ังมีการจดบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน
ทุกครั้ง โดยในการประชุมนั้นจะมีการร่วมกันสรุปและการทบทวนวิเคราะห์หลังการปฏิบัติงาน (After Action 
Review) โครงการโรงเรียคุณธรรม สพฐ. ท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โดยคณะครูแต่            
ละท่านท่ีพบเจอปัญหาต่าง ๆ จะนำมาเสนอในท่ีประชุม เพื่อร่วมกันหาวิธีการแก้ไข และรับฟังแนวคิดดี ๆ                
ท่ีสามารถนำไปใช้กับนักเรียนแล้วได้ผลดี นั่นคือ  ทบทวนบทเรียนโดยใช้โครงงานคุณธรรม ๑ ห้องเรียน                     
๑ โครงงานคุณธรรม สะท้อนผลการปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณธรรม ท่ีจะทำให้นักเรียนเกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเพิ่มขึ้น ก็จะนำมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กันใน               
ท่ีประชุม เพื่อคณะครูแต่ละท่านจะได้นำไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้ การสรุปผลท่ีเกิดจากการดำเนินงาน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ถือเป็นองค์ความรู้ แนวปฏิบัติท่ีดี บทเรียนท่ีใช้ในการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์                     
ของโรงเรียน ปัจจัยสู่ความสำเร็จ จุดดีจุดด้อยท่ีต้องพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้จริงใน             
ครั้งต่อไป  
 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 จากการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน โดยใช้
โครงงานคุณธรรม/กิจกรรมคุณธรรมในการขับเคล่ือนสู่เป้าหมายคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเชิงบวก              
ในโรงเรียน โรงเรียนได้จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน และได้มีการเผยแพร่ไป               
สู่สาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้  
 - การแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในโรงเรียนระหว่างห้องเรียน ระหว่างช้ันเรียน  
 - การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กลุ่มกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ กลุ่มเครือข่ายอำเภอเมือง  
 - การเผยแพร่การพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนสู่สาธารณะ เช่น การจัดนิทรรศการโครงงาน
คุณธรรมร่วมกับกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ  
 - การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ป้ายนิเทศ จดหมายข่าว เฟชบุ๊ก เว็บไซต์ของโรงเรียน 
 



๕๒ 
 

การประเมินผล และการนำผลการประเมินไปพัฒนาการดำเนินงาน 
 โรงเรียนมีรูปแบบการประเมินผลการดำเนินงานโครงการคุณธรรม สพฐ. เมื่อส้ินสุดโครงการตามตัวชี้วัด 
ดังนี้  
 - ผู้รับผิดชอบสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการ และรายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ  
 - มีการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) เชิงประจักษ์ และตรวจสอบผล              
การดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
 - สังเกตพฤติกรรม พบว่า ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวกมากขึ้น                
มีความตระหนักและปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ ปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจนสำเร็จ 
เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตน  
 - สังเกตพฤติกรรม พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมบ่งช้ีเชิงบวกตามเป้าหมายคุณธรรมอัตลักษณ์                    
ของโรงเรียน  
 - มีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ปรับปรุง เพื่อนำมาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด
ต่อไป 
 
การประชาสัมพันธ์ 
 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้ผู้ปกครอง ชุมชน และ
เครือข่ายอื่นทราบเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมให้กับนักเรียน ดังนี้  
 - การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานในโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง การประชาสัมพันธ์
เสียงตามสายในโรงเรียน  
 - การจัดป้ายนิเทศ  
 - การจัดกิจกรรมคุณธรรมโดยการบูรณาการนำคุณธรรมอัตลักษณ์สอดแทรกไว้ในกิจกรรมต่าง ๆ             
ของโรงเรียน  
 - การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานให้ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่ายอื่นทราบ โดยประชาสัมพันธ์
ผ่านทางไลน์กลุ่มผู้ปกครอง เฟซบุ๊ก จดหมายข่าว และเว็บไซต์ของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

คำนำ 
 

 
 โรงเรียนวัดมหาวนาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑ ได้จัดทำ
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม เล่มนี้ขึ้นโดยได้ดำเนินจัดทำเพื่อการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน                 
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมท่ีพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ และใช้ โครงงานคุณธรรม (Moral Project)                  
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้คุณธรรมจากการลงมือปฏิบัติจริงและให้ผู้เรียนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมด้วย
ความภาคภูมิใจ พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
ลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนและส่งเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์เพิ่มขึ้น เพื่อเป้าหมายการสร้างคนดี             
สู่สังคม พัฒนากระบวนการและใช้เป็นเครื่องมือประกอบในการวางแผนการจัดการศึกษา ตามบทบาทหน้าท่ี             
ของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาความสามารถเต็มศักยภาพ และเป็นไปตามนโยบาย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาโรงเรียนให้เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม และเป็นศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนคุณธรรม 
เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของผู้บริหาร ครู และผู้ท่ีมีความสนใจต่อไป 
 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้ จะสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการบริห ารงาน           
ของโรงเรียนวัดมหาวนาราม เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทางท่ีดีขึ้น อันส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและ
คุณภาพของผู้เรียน 
 ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำ คณะครู นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีอำนวยความสะดวกใน                
การจัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมฉบับนี้ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 
 
                ( นายประจบ  บุญสืบ )                           ( นายจตุรงค์  บุญมาพิทักษ์ )  
         ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาวนาราม             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
                                                                                           โรงเรียนวัดมหาวนาราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

สารบัญ 
               หน้า 
 
ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลพื้นฐาน                
 - ข้อมูลท่ัวไป                ๑ 
 - ข้อมูลด้านการบริหาร               ๑ 
 - ข้อมูลนักเรียน               ๕ 
 - ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา             ๗ 
 - ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปฐมวัย        ๘ 
 - ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔                      ๑๐ 
   ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน             
 - ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑                  ๑๑ 

    ปีการศึกษา ๒๕๖๔               
 - ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)        ๑๑ 
   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔              
 - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖          ๑๒ 
               ปีการศึกษา ๒๕๖๔            
 - ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓            ๑๓ 
              ปีการศึกษา ๒๕๖๔              
 - รางวัลความสำเร็จ สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน          ๑๔ 
 - สภาพชุมชนโดยรวม              ๑๘ 
ส่วนท่ี ๒ แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม         ๒๒ 
  - ความเป็นมา              ๒๒ 
 - แผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม  (โรงเรียนวัดมหาวนาราม)         ๒๔ 

  - การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์)       ๒๙ 
  - แผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวัดมหาวนาราม                             ๓๓ 
  - โครงานคุณธรรมของโรงเรียน             ๓๔ 
  - โครงงานคุณธรรมของห้องเรียน                ๔๖ 
  - แผนภูมิการดำเนินงานด้านคุณธรรม โรงเรียนวัดมหาวนาราม        ๔๗ 
  - แผนภูมิแนวทางการจัดกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน         ๔๘ 
  - เครื่องมือสำคัญในการขับเคล่ือนสู่เป้าหมาย            ๔๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๕ 
 

สารบัญตาราง 
               หน้า 
 
ตารางท่ี ๑ แสดงจำนวนห้องเรียนจำนวนนักเรียนจำแนกตามรายช้ันและเพศ ปีการศึกษา ๒๕๖๕               ๕ 
ตารางท่ี ๒ แสดงจำนวนนักเรียนท่ีได้รับการจัดการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษาท่ีผ่านมากับปัจจุบัน ๖ 
ตารางท่ี ๓ ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา             ๗ 
ตารางท่ี ๔ ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านท่ีผ่านระดับคุณภาพดี                     ๘ 
ตารางท่ี ๕ ร้อยละของจำนวนช้ันอนุบาล ๒ ท่ีผ่านระดับคุณภาพดี                                                    ๙ 
ตารางท่ี ๖ แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓           ๑๐ 
             ปีการศึกษา ๒๕๖๔                              
ตารางท่ี ๗ ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในระดับดีขึ้นไป                 ๑๐ 
              ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔                                      
ตารางท่ี ๘ ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป                      ๑๑ 
              ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔                                     
ตารางท่ี ๙ แสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  
              ปีการศึกษา ๒๕๖๔                            ๑๑ 
ตารางท่ี ๑๐ แสดงผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน  (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓                                   ๑๒ 
ตารางท่ี ๑๑ ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔        ๑๒ 
ตารางท่ี ๑๒ การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖        ๑๒ 
                ปีการศึกษา ๒๕๖๔                   
ตารางท่ี ๑๓ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔     ๑๓ 
ตารางท่ี ๑๔ การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)                       ๑๓ 
               ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  - ๒๕๖๔         ๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


